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Abstract 

Violence against women is a widespread global problem and a violation of human rights. An 

estimated 35% of all women in the world have been subjected to physical and/or sexual 

violence, and the perpetrator in the majority of cases has been a current or former partner. 

This thesis addresses the topic of violence against women with a fatal outcome – femicide, 

which is a more extreme form of violence against women. The purpose of this work is to 

defend the thesis that femicide ought to be seen as a violation of human rights. A central 

assumption is that femicide is based on patriarchal structures and that it should, therefore, be 

regarded as a hate crime against women. In order to understand and interpret the 

pehnomenom of femicide, this work relies on an idea-analysis based on Michel Foucault and 

Raewyn Connell's relational power perspective. 

Conventions and declarations relating to femicide are analyzed to bring clarity to the 

violations that femicide constitutes. The results indicate that femicide is charactarized by 

misogynist- and structural violence and consitutes violations of the human rights. Protection 

from femicide is deficient, and femicide is often classified as murder. Several conventions and 

declarations exist that are designed for the purpose of protecting women from violence, but 

only one mentions violence against women with a fatal outcome. Power relations and 

patriarchal structures need to be highlighted and questioned in order to strengthen women's 

rights and freedom from violence and femicide.  

 

Key words: Femicide, Violence against women, Human rights, Women’s rights, Patriarchal 

structures, Relational power.                             
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1. Inledning  

Våld mot kvinnor är ett utbrett globalt problem och en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna – WHO definierar det till och med som ett folkhälsoproblem. Detta våld 

existerar i alla samhällen oavsett kultur, klass och religion.1 I FN:s deklaration om 

avskaffande av våld mot kvinnor från 1993, definieras våld mot kvinnor som "[v]arje 

könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell 

eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller 

godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet."2 Ur ett 

globalt perspektiv beräknas 35% av alla kvinnor ha blivit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt 

våld, varav förövaren i majoriteten av fallen varit en nuvarande eller före detta partner. När 

det gäller mord på kvinnor, visar statistiken att 38% är utförda av kvinnans nuvarande eller 

före detta partner.3  

Detta arbete kommer att behandla ämnet våld mot kvinnor som når dödlig utgång – femicide. 

Femicide är en extremare form av våld mot kvinnor, då det faktiskt når dödlig utgång. Vissa 

feminister har hävdat att våld i hemmet som leder till att kvinnan dödas ska betraktas som 

femicide och på ett liknande sett bör hemgiftsrelaterade mord och hedersmord betraktas som 

femicide. Enligt A Dictonary of Gender Studies beskrivs femicide som det avsiktliga dödandet 

av en kvinna och som ett könsbaserat hatbrott.4 

Femicide kan därmed definieras som det dödliga våldet en kvinna blir utsatt för, just för att 

hon är kvinna. I uppsatsen prövas tesen att femicide kan betraktas som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Ett grundantagande som görs i denna uppsats är att femicide grundar 

sig i patriarkala strukturer och att det därmed bör betraktas som ett hatbrott mot kvinnor. 

Denna strukturella karaktär av brottet behöver tydliggöras för att lyfta kvinnors särskilda 

utsatthet för dödligt våld. 

                                                 
1 World Health Organization,”Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health 

effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence”, 2013, s.2 
2 FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 
3 WHO, 2013: 2 
4 Griffin, Gabriele.”A Dictonary of Gender Studies”. Oxford University Press, 2017 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att pröva tesen att femicide bör ses som ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Femicide förklaras ofta som en familjetragedi eller ett hedersrelaterat brott och 

hålls således inom den privata sfären, vilket gör att brotten inte tas på allvar. Genom att tala 

om femicide i termer av mänskliga rättigheter kan det både bidra till förståelse och 

allvarsamhet kring dessa strukturella brott samt utgöra grunden för preventiva åtgärder som 

kan förhindra att dessa brott och kränkningar sker i framtiden. I ljuset av detta kommer 

uppsatsen att behandla följande frågeställningar: 

• På vilket sätt kan femicide betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna?  

• Är existerande konventioner och andra dokument som relaterar till våld mot kvinnor 

tillräckliga för att hantera femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna? Om 

inte, vilka skäl finns för att utveckla en femicidekonvention? 

I detta arbete kommer den engelska termen ’femicide’ att användas. Anledningen är 

avsaknaden av begreppets motsvarighet på svenska. ’Kvinnomord’ är ett mer deskriptivt 

förklarande begrepp. Begreppet femicide är desto mer betydelsebärande och en konstruktion 

av ’female’ och ’homicide’ – mord. Begreppet femicide tydliggör kvinnans strukturella 

underordning vid mord. Detta blir särskilt tydligt när femicide ställs i relation till homicide, 

homo cidium, som grundar sig i beskrivningen av människan som en man, i detta fall mordet 

på en man. Forskningen inom detta fält är främst studerat på engelska, vilket bidrar till att 

femicide utgör begreppet för att avgränsa hatbrott mot kvinnor med dödlig utgång, från våld 

mot kvinnor med dödlig utgång samt andra typer av mord på kvinnor. Femicide handlar om 

att brottet ägt rum på grund av att offret är en kvinna, där den existerande patriarkala 

maktstrukturen spelar in som en förklarande faktor till varför dessa brott begås.  

För att realisera uppsatsens syfte att pröva tesen att femicide bör ses som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna kommer en maktanalys att utföras, för att förklara och förstå 

fenomenet femicide. 

1.2 Teori och Metod 

Michel Foucault och Reawyn Connell belyser hur relationell makt är grundläggande för att 

förstå maktstrukturer. Detta perspektiv utgör det teoretiska ramverket i arbetet i syfte att förstå 

fenomenet femicide och dess maktstrukturer på ett djupare plan. Makt kommer bland annat att 

belysas i termer av sanning och kunskap. Vidare görs en maktanalys med genusperspektiv för 

att förstå patriarkala strukturer och begrepp som maskulin dominans och den normativa 
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familjen. I kapitel två kommer en närmare redogörelse för Foucault och Connell där deras 

idéer sammanfogas, vilket utgör det teoretiska ramverket. 

En kvalitativ idéanalys kommer att utgöra grundmetoden för detta arbete, med syftet att pröva 

tesen att femicide är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det teoretiska ramverket som 

belyser makt och genus kommer att användas som perspektiv för att guida arbetet och 

undersöka maktrelationers påverkan av femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 

1.2.1 Idéanalys 

Idéanalysens syfte är att beskriva, förklara eller ta ställning till ett material, och är det 

vetenskapliga studiet av politiska budskap.5 Detta arbete kommer att utgöra en idéanalys 

utifrån Foucault och Connells relationella maktperspektiv för att förstå och tolka fenomenet 

femicide. Syftet är att pröva tesen om femicide kan ses som ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna och således undersöka fenomenets maktstruktur. 

Idéanalysen kan även innefatta andra analysmetoder, i detta arbete kommer inslag av 

argumentationsanalys att användas.6 Argument förklaras som ett eller flera påståenden som 

ämnar ge stöd till en uppfattnings som försvaras. Argumentationsanalysen ämnar systematiskt 

redogöra för argumenten, för eller emot tesen om femicide ska ses som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Inom argumentationsanalysen finns även inslag av innehållslig 

idéanalys.7  

Kopplingar mellan kränkningar av de mänskliga rättigheterna som offer för femicide utsätts 

för kommer att belysas och analyseras. Det handlar om att tolka, förstå och bringa klarhet 

kring fenomenet femicide samt att pröva om tolkningarna är rimliga för att se femicide som 

ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Genom en maktanalys som behandlar relationell 

makt, analyseras begrepp som patriarkala strukturer, maskulin dominans och den normativa 

familjen med hjälp av det teoretiska ramverket. Detta bidrar med en djupare förståelse hur 

maktstrukturer påverkar femicide. 

1.2.2 Material 

Materialet i detta arbete utgörs bland annat av verk skrivna av Michel Foucault och Raewyn 

Connell. Connells bok Gender & Power – Society, the Person and Sexual politics samt 

                                                 
5 Beckman, Ludwig. ”Grundbok i idéanalys- Det kritiska studiet av politiska texter och idéer”. Santérus Förlag. 

1:a upplagan, 2005, s. 24, 11 
6 Beckman, 2005: 31-4 
7 Beckman, 2005: 38 
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Foucaults Power/ Knowledge- Selected Interviews and other Writings, The History of 

Sexuality: The Will to Knowledge och Discipline and Punish: the birth of a prison utgör 

materialet för det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket används tillsammans med 

konventioner och deklarationer som relaterar till området våld mot kvinnor och mer specifikt 

femicide, i analysavsnittet. Syftet är att applicera ett maktperspektiv till rådande skydd från 

femicide inom mänskliga rättigheter. Utvalda artiklar från FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, Kvinnokonventionen, FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot 

kvinnor, Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av våld mot 

kvinnor, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och 

våld i hemmet samt Wiendeklarationen om femicide kommer att behandlas. Dessa kommer att 

delas in i tre nivåer, där den första nivån behandlar allmänna rättigheter, den andra fokuserar 

på kvinnors rättigheter och den tredje rör våld mot kvinnor mer specifikt. Denna uppdelning 

bidrar till en analytisk struktur och belyser flera aspekter av rättighetskränkningar. 

Urvalskriterierna för konventionerna, deklarationerna och artiklarna har gjorts i relation till de 

kränkningar femicideoffer anses utstå. Dessa artiklar rör alla människors lika värde, rätten till 

liv, personlig säkerhet och frihet från tortyr och våld samt kvinnors specifika rättigheter och 

frihet från våld i hemmet. 

Den tidigare forskningen utgör en bakgrund och har som syfte att belysa vad som tidigare 

studerats inom området. Att studera forskningsfältet om femicide har bidragit till att finna 

forskningsluckan om att sätta femicide i relation till de mänskliga rättigheterna, samt 

preciserat syfte och frågeställning. Detta arbete utgår från det teoretiska ramverket med en 

maktanalys och genusperspektiv som ämnar påvisa fenomenet femicides strukturella karaktär 

och analysera det som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta utesluter inte att ett 

annat teoretiskt perspektiv skulle kunna visa på liknande eller ett annat resultat. 

1.3 Vad är femicide? 

Enligt Wiendeklarationen om femicide från 2012 förklaras femicide som dödandet av kvinnor 

och flickor på grund av deras kön. Bland annat beskrivs femicide som ett resultat av våld i 

nära relationer, tortyr, mord i ”hederns namn” och inom väpnade konflikter. Även kvinnor 

och flickor som har dött när de har utsatts för könsstympning liksom mord mot kvinnor och 

flickor på grund av deras sexuella läggning eller genusidentitet, ingår i begreppet femicide.8 

                                                 
8 Vienna Declaration on Femicide, 2012 
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WHO definierar femicide som det avsiktliga mordet på en kvinna för att hon är kvinna, men 

de menar även att bredare definitioner förekommer. Exempelvis omfattas hedersrelaterade 

mord, där förövaren vanligen är man – även om kvinnliga familjemedlemmar också kan vara 

involverade. Den huvudsakliga skillnaden mellan femicide och ett mord är att de flesta 

femicide är utförda av en nuvarande eller före detta partner som en efterföljd av 

återkommande misshandel, sexuellt våld och hot.9 

Såväl Wiendeklarationen om femicide som WHO formulerar därmed en tämligen bred 

definition av femicide. Dock saknas en gemensam definition. Denna avsaknad av en 

gemensam definition kan visa på komplexitet och svårighet att enas kring begreppet. Genom 

en bred definition blir tolkningsutrymmet för begreppet stort vilket kan resultera i vaga 

skyddsmekanismer för femicideoffer. En snävare och mer preciserad definition kan å andra 

sidan utesluta könsrelaterade mord som faktiskt bör klassas som femicide. Den gemensamma 

nämnaren är att femicide omfattar ett extremt våld samt att brottet begås mot kvinnor eller 

flickor, vilket lyfter fram femicide som ett könsrelaterat brott med inslag av extremt våld.  

1.4 Avgränsning och disposition 

Den här uppsatsen tar fasta på femicide som ett strukturellt och systematiskt våld som drabbar 

kvinnor. Syftet är att pröva tesen att femicide kan betraktas som ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Då femicide tidigare främst studerats ur ett rättsligt perspektiv och som ett 

mord, har brottets systematiska karaktär underminerats. Detta arbete avser att fylla en 

forskningslucka som pekar på femicides strukturella karaktärsdrag och som en kränkning av 

de mänskliga rättigheterna. 

Arbetet avgränsas till att behandla femicide i relation till de mänskliga rättigheterna och 

utifrån det teoretiska ramverket. I den här uppsatsen kommer flertalet exempel handla om 

heterosexuella relationer och uppsatsen behandlar framförallt maktrelationer mellan man och 

kvinna. Detta innebär att det blir en generalisering, men femicide och strukturellt våld kan 

även äga rum inom samkönade relationer. 

Detta arbete kommer inte att behandla Internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter och Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Dessa konventioner blir överflödiga då 

motsvarande artiklar redan existerar i valda konventioner och deklarationer.   

                                                 
9 World Health Organization, ”Understanding and addressing violence against women, Femicide”, 2012, s. 1 
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Uppsatsen är disponerad så att en översikt över tidigare forskning inom det aktuella 

forskningsområdet ges. Den tidigare forskningen som presenteras är studerad utifrån 

sociologiska, kriminologiska och feministiska perspektiv. Det råder konsensus bland 

forskarna att tvärvetenskapliga studier behövs för att belysa femicide som ett strukturellt och 

kvinnofientligt brott. Därefter presenteras och analyseras Michel Foucaults relationella 

maktperspektiv och Raewyn Connells makt- och genusperspektiv. Detta utgör även 

uppsatsens teoretiska ramverk och behövs för att förstå bakomliggande maktstrukturer som 

bidrar till femicide och debatten kring dessa. Tidigare har femicide främst studerats ur ett 

rättsligt perspektiv, varför just detta perspektiv blir intressant och bidragande till forskningen. 

Medan rättsliga studier tenderar att handskas med problematiken i efterhand, kan förståelse 

för bakomliggande maktstrukturer bidra med större kunskap kring problemet och fenomenet 

femicide, vilket kan behövas i preventionssyfte.  

Analyskapitlet är indelat i tre delar, varav den första är en nulägesbeskrivning av de 

mänskliga rättigheterna kopplat till våld mot kvinnor och femicide. Kriterierna för urvalet av 

konventioner, deklarationer och specifika artiklar har satts i relation till femicide ur tre olika 

nivåer. Den första nivån behandlar allmänna rättigheter som rätten till liv. Den andra nivån 

behandlar kvinnors rättigheter utifrån Kvinnokonventionen och belyser bland annat arbetet 

med att motverka förlegade fördomar om kvinnor som mindre värda. Den tredje nivån rör 

våld mot kvinnor mer specifikt, som frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i hemmet. 

Denna uppdelning bidrar till en analytisk struktur i syfte att undersöka rådande konventioner 

och deklarationer i relation till femicide. 

Det andra analyskapitlet avser att fokusera på hur femicide kan betraktas som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Utifrån det teoretiska ramverket görs en analys av begreppet 

femicide, patriarkala strukturer, våld i den privata sfären och hedersrelaterade mord. Därefter 

följer det tredje analyskapitlet som diskuterar huruvida existerande konventioner och andra 

dokument som relaterar till våld mot kvinnor är tillräckliga för att hantera femicide som ett 

brott mot de mänskliga rättigheterna. Även detta kommer att göras utifrån tre nivåer, där den 

första nivån behandlar de generella rättigheterna, den andra fokuserar på kvinnors rättigheter 

utifrån Kvinnokonventionen och den tredje undersöker konventioner och deklarationer som 

behandlar våld mot kvinnor mer specifikt. Slutsatsen utgör det sista kapitlet och knyter an till 

syftet och besvarar frågeställningen. Slutligen ges förslag till framtida forskning inom 

området.  
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2 Tidigare forskning 

Femicide har behandlats utifrån flera olika perspektiv, som sociologi, kriminologi, samt 

utifrån ett feministiskt perspektiv. Flera forskare pekar på femicide som ett strukturellt och 

kvinnofientligt brott som kräver tvärvetenskapliga studier.10 Patriarkala strukturer och sociala 

normer belyser kvinnors särskilda utsatthet för våld och femicide. 

Diana E. H. Russell är en av de första som använder begreppet femicide. Hon myntade 

begreppet redan 1976 för att särskilja det från det könsneutrala ordet mord, som hon menar 

skiljer sig från fall där kvinnor mördas till följd av kvinnofientliga attityder och sociala 

praktiker.11 ”Calling misogynist killings femicide removes the obscuring veil of non gendered 

terms such as homicide and murder”.12 Statistiken som rör dödligt våld mot kvinnor och 

femicide är begränsad, och trots att begreppet femicide inte har använts särskilt länge, 

utesluter inte det att fenomenet alltid existerat. Enligt Russell grundar sig detta fenomen i 

patriarkatet där sociala relationer mellan manlig dominans och kvinnlig underordning är 

central.13 

Trots att män mördas i större utsträckning än kvinnor, så är det sällan de mördas för att de är 

just män. Kvinnor däremot, mördas för att de är just kvinnor, varför detta kan betraktas som 

ett kvinnofientligt dödligt våld. Kvinnor som lever i heterosexuella relationer har högre risk 

att utsättas för våld och femicide, jämfört med kvinnor som lever i homosexuella relationer. 

De kvinnor som försöker lämna sin partner är de ytterligare utsatta, framförallt om partnern 

är, eller tidigare varit våldsam. Utifrån sociala skyddsnät så anses det finnas högre 

förberedelser och åtgärder för kvinnor som utsätts för våld av främlingar än av sin partner i 

nära relationer.14 

Tillsammans med Jill Radford har Russell skrivit antologin ”Femicides- The Politics of 

Woman Killing” (1992) där femicide bör ses i ljuset av det kvinnofientliga sexuella våldet 

som män utsätter kvinnor för. Patriarkala maktstrukturer där kvinnan är underordnad den 

dominerande mannen bidrar till sociala konstruktioner om maskulinitet som aktiv och 

                                                 
10 Corradi, Consuelo och Marcuello-Servós, Chaime och Boira, Santiago och Weil, Shalva. ”Theories of 

femicide and their significance for social research”. Current Sociology, 2016, s. 6, 9 
11 Corradi et. al, 2016: 2; Radford, Jill och Russel E.H Diana. ”Femicide, The Politics of Women Killing”. 

Great Britain: Open University Press, 1992, s. 7 
12 Radford och Russell, 1992: 15 
13 Radford och Russell, 1992: 25 
14 Radford och Russell, 1992: 10 
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aggressiv, medan femininitet ses som passiv och mottaglig. Patriarkalt förtryck kan ta form i 

både ekonomisk och juridisk diskriminering, men det grundar sig i våld.15  

Media kan å ena sidan bidra till att lyfta fram problemet kring femicide och bringa kunskap 

kring preventiva åtgärder. Å andra sidan kan media bidra till den allmänna uppfattningen om 

femicide som ett personligt och privat problem istället för ett socialt.16 När förövaren är en 

främling får detta ofta större uppmärksamhet i media, trots att dessa fall är mycket ovanligare 

än när förövaren är någon i kvinnans närhet. På liknande sätt är brottsbekämpande organ mer 

förberedda att hjälpa kvinnor som utsatts för våld av främlingar än av sin partner.17 Detta 

bidrar till bilden av hur kvinnor bör känna sig osäkra ute på gatan, trots att statistiken pekar 

tvärtom – att hemmet är kvinnans farligaste plats.18 Enligt patriarkala ideologier hör kvinnan 

hemma i hemmet, medan mannen i större utsträckning tar plats i offentliga rum. Enligt samma 

patriarkala ordning råds kvinnor att inte lämna hemmet ensamma på kvällen, liksom att 

mannen ses som kvinnans beskyddare. Trots dessa patriarkala normer så är hemmet, statistiskt 

sett, den plats där kvinnor är otryggast och med störst sannolikhet utsätts för dödligt våld.19  

De patriarkala strukturerna skapar sociala normer. En sådan norm är att våld i hemmet är en 

privat angelägenhet, där kvinnan provocerar fram våldet och anses vara mannens ägodel, 

vilket bidrar till utbredningen och existensen av femicide.20 Christiana Kouta lyfter hur 

femicide behöver ses som ett socialt fenomen där det inte är själva akten i sig, utan hur vi talar 

om och beskriver fenomenet, som betyder något. Denna beskrivning av en kvinnans död kan 

bidra till uppfattningarna om att det är en tragedi, att det är rättfärdigat eller till och med firat. 

Media, polisen samt andra aktörer har en viktig roll i hur i mördade kvinnor porträtteras.21 

Federica Gregoratto belyser fenomenet ”romantisk femicide”, vilket hon menar är när en 

kvinna dödas av sin man inom kontexten av en kärleksrelation. Gregoratto problematiserar 

hur kärlek som anses vara något positivt och fint, faktiskt kan leda till mord. Hennes hypotes 

är att under socialt strukturella förhållanden kan romantisk kärlek till en annan människa 

resultera i makt och dominans. Mannens påstådda makt över kvinnan blir central för att förstå 

                                                 
15 Radford och Russell, 1992: 6 
16

 Sela-Shayovitz, Revital. ”She knew he would murder her”, i Journal of Comparative Social Work, University 

of Stavanger, 2018, s. 5-6 
17 Radford och Russell, 1992: 10 
18 Radford och Russell, 1992: 108 
19 Radford och Russell, 1992: 7 
20 Radford och Russell, 1992: 10 
21 Kouta, Christiana. ”Femicide and Culture”, i Journal of Comparative Social Work, University of Stavanger, 

2018, s. 4 
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romantiska femicide, där hans oförmåga att acceptera kvinnans autonomi och egna makt över 

sitt liv resulterar i femicide. Gregaretto fokuserar på begreppen ”makt till” och ”makt över”, 

vilka hon förklarar är kärnan för att förstå maktstrukturerna kring romantiska femicide. Makt 

till beskrivs som personen egna makt till självförverkligande, att sätta egna mål, önskningar, 

fullfölja sina behov och vara agenten i sitt eget liv. Makt över definieras som sociala 

förhållanden, där en besitter makten över en annan människa och således kan ses som agenten 

över den andra.22 Maktrelationen mellan mannen och kvinnan speglas i våldet som mannen 

utsätter kvinnan för, där det ultimata övertaget och makten över resulterar i femicide. 

Paradoxen infaller när mannen vill utöva sin ultimata makt över kvinnan och faktiskt dödar 

henne, samtidigt som han behöver kvinnan vid liv, för att fortsätta utöva sin ultimata makt.23 

Vid majoriteten av alla femicides är förövaren en nuvarande eller före detta partner, vilket 

belyser vikten av att undersöka och förstå femicide i nära relationer. Studier som behandlar 

femicide tenderar att fokusera på förövaren och dennes bakgrund, beteenden och särdrag, 

eftersom de som är offer för femicide inte längre lever och således inte kan tillfrågas. 

Avsaknaden av forskning som fokuserar på offer har bidragit till att inrikta sig på denna 

grupp. Överlevare av nära-döden-upplevelser inom våld i nära relationer jämförs således med 

faktiska femicides. Problemet med denna jämförelse är att trots att många femicideoffer 

utsatts för våld i nära relationer tidigare, så är det inte en förutsättning som gäller alla. 

Kvinnors utsatthet för våld i nära relationer behöver inte betyda att det går så långt att de 

faller offer för femicide.24  

Shalva Weil diskuterar skälet till varför femicide har varit så osynligt i den sociologiska 

forskningen. Hon ställer upp ett antal alternativa förklaringar till detta. Ett skäl, enligt Weil, är 

att det saknas såväl kvantitativa som kvalitativa data för att belysa femicide eftersom döda 

kvinnor inte går att intervjua och observera.25 Weil illustrerar hur studiet och analysen av 

femicide kan kategoriseras utifrån fem olika synsätt. Det första har ett feministiskt synsätt där 

fokus ligger på patriarkala maktstrukturer mellan män och kvinnor och hur dessa synliggörs 

vid femicide. Det andra synsättet har en sociologisk vinkel som undersöker de speciella 

                                                 
22 Gregoretto, Federica. ”Why Love Kills: Power, Gender Dichotomy, and Romantic Femicide”, i Hypatia. 

Wiley Subscription Services, Inc, 2017, s.135–141 
23 Gregoretto, 2017: 145-6 
24 McPhedran, Samara och Eriksson, Li och Mazerolle Paul och Johnson, Holly. ”Victim-focussed studies of 

intimate partner femicide: A critique of methodological challenges and limitations in current research”, i 

Aggression and Violent Behavior. Elsevier Ltd, 2018, s. 61, 63 
25 Weil, Shelva. ”Making femicide visible”. Current Sociology, SAGE Publications, 2016, s. 1129-31 
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särdragen kring femicide.26 Det kriminologiska perspektivet studerar femicide som ytterligare 

en aspekt av mord, medan det fjärde synsättet fokuserar på mänskliga rättigheter och där det 

dödliga våldet snarare ska ses i termer av extremt våld. Avkolonialiseringsperspektivet är det 

femte och sista perspektivet, där femicide kopplas till kolonial dominans och hedersbrott. 

Utifrån dessa olika synsätt kan analysen kring femicide ses som ett socialt och komplicerat 

fenomen som behöver belysas utifrån kombinationen av olika perspektiv och mångfacetterade 

förklaringsmodeller.27 Alla typer av femicide är uttryck av extremt våld, men kan även klassas 

som mer än just ett kriminellt våldsbeteende. Det handlar om att förstå skillnaden mellan ett 

mord och ett kvinnomord och dess bakomliggande strukturella maktkonstruktioner.28 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att det saknas ett kvalitativt underlag av 

offrens situation och egna berättelse inom ämnet. Medias porträttering av hur en talar om 

femicide – exempelvis om hedersmord, är av betydelse för att förstå fenomenets djupare 

innebörd och hur det uppfattas av allmänheten. Flera författare pekar på behovet av 

tvärvetenskapliga studier samt kunskap om bakomliggande strukturella maktkonstruktioner 

för att förklara femicide. Trots konsensus kring makt som en centralt förklarande faktor av 

femicide, ser definitionen av begreppet olika ut hos olika forskare. Gregoretto talar om makt 

över och makt till, där mannens kontroll och överordning över kvinnan resulterar i våld och 

femicide. Russell och Radford ser makt i termer av patriarkala strukturer och pekar på att 

synliggöra maskulin dominans och sociala maktstrukturer i samhället. Genom myndigheter 

och medias agerande och framställning av femicideoffer, kan även en slags institutionaliserad 

makt belysas och tolkas som ett instrument för att förstå hur fenomenet femicide generellt 

porträtteras. Avsaknaden av en tydlig koppling mellan femicide och brott mot de mänskliga 

rättigheterna visar på att denna infallsvinkel behövs, och genom att applicera ett relationellt 

maktperspektiv på femicide och mänskliga rättigheter kan detta arbete anses bidra till 

forskningen.  

3 Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel kommer att redogöra för Michel Foucaults maktteori som kompletteras med 

Raewyn Connells genusperspektiv som behandlar genus i relation till makt. Detta teoretiska 

                                                 
26 Corradi et. al, 2016: 6, 9 
27 Corradi et. al, 2016: 6, 9 
28 Marcuello-Servós, Chaime och Corradi, Consuelo och Weil, Shalva och Boira, Santiago. ”Femicide a social 

challange”, i Current Sociology. SAGE Publications, 2016, s. 9674 
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ramverk syftar till att tolka och förstå mäns våld och makt över kvinnor och därmed förstå den 

strukturella problematiken kring femicide.  

Båda teoretikerna belyser vikten av att förstå strukturella relationer för att förstå makt. 

Foucault har blivit kritiserad av feminister för att inte applicera ett genusperspektiv till sin 

maktanalys, där individers kroppar framställs som objekt eller offer, istället för subjekt med 

förmågan att göra motstånd.29 Då femicide förstås som ett könsrelaterat brott som drabbar 

kvinnor, bidrar Connells genusperspektiv till Foucaults maktperspektiv. Det handlar om att 

förstå patriarkala maktstrukturer och hur dessa fungerar för att förstå och tolka fenomenet 

femicide. 

Inom feminismen har maktanalys varit central för att förstå orsaken till kvinnors underordning 

som ofta förklaras i termer av patriarkala sociala strukturer. Även detta antagande har kommit 

att ifrågasättas som en förenklad uppfattning om maktförhållanden, där kvinnor porträtteras 

som maktlösa och passiva offer för mäns överordning och makt. Genom att använda 

Foucaults syn på makt som relationell, utövad och produktiv kan en mer komplex analys av 

relationen mellan kön och makt behandlas, för att utmana idén om att kvinnors förtryck 

orsakas på grund av mäns maktinnehav.30 Således ger kombinationen av Foucault och Connell 

en mer nyanserad bild av maktens roll i kvinnors liv. 

3.1 Michel Foucault 

Michel Foucault är en fransk historiker och filosof som är starkt associerad med 

poststrukturalismens rörelse och inflytelserik vad gäller förståelsen av maktbegreppet. Hans 

verk har bidragit till att belysa att normer kan vara så djupt inbäddade att de befinner sig 

utanför vår egen uppfattning. Foucault utmanar idén om makt som något nödvändigtvis 

negativt och som tvångsmässigt utövas av människor eller grupper som en handling av 

dominans. Han menar istället att makt finns överallt som ett ständigt diffust flöde snarare än 

ett maktkoncentrat hos en part. Makten består således av legitima kunskapsformer, vetenskap 

och sanning.31  

                                                 
29 Hartsock, Nancy. 'Foucault on power: a theory for women?', i Feminism/Postmodernism Linda Nicholson 

(ed.), London & New York: Routledge, 1990, s. 171-2 
30 Sawicki, Jana. ”Feminism and the Power of Discourse” in After Foucault: Humanistic Knowledge, 

Postmodern Challenges, Jonathan Arac (ed.). New Brunswick and London: Rutgers University Press, 1988, s. 

164 
31 Foucault, Michel. ”The History of Sexuality: The Will to Knowledge”. London: Penguin Books Ltd, 1998, s. 63 
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Makt kan förstås på olika sätt såsom dominans, förtryck, eller personlig autonomi.32 

Exempelvis beskriver Nationalencyklopedin makt som ”[d]en som har makt kan också få 

igenom sin vilja. Makt utövas genom att en person får någon annan att göra det hen vill. 

Makten kan utövas direkt eller indirekt och genom våld eller hot om bestraffning”.33 Istället 

för att beskriva makt som något negativt som utesluter, maskerar eller förtrycker, menar 

Foucault att makten producerar verkligheten, där individen och dess kunskap tillhör denna 

produktion.34 Makt bör således ses som ett produktivt nätverk som löper genom hela 

samhällskroppen och inte som en förtryckande instans. Makt kan även vara positiv och 

accepterad då den bringar kunskap, framkallar lust och skapar diskurser, som Foucault menar 

grundar sig i kommunikation och sättet en talar om världen.35 

Foucault har en relationell syn på makt vilket innebär att makt grundar sig i relationer, som 

kan vara mer eller mindre hierarkiska och organiserade.36 Makten är samlad i 

samhällskroppen och maktrelationer är sammanvävda med andra relationer såsom klass, 

sexualitet och familj. En kan inte finna villkor för en absolut dominans, utan istället handlar 

det om multipla former av dominansförbindelser. Detta visar på hur dominans är en del av 

den relationella makten som tar sig olika uttryck beroende av relationer. Maktförhållanden 

behöver dessutom motståndskraft för att existera och ju närmare detta motstånd positionerar 

sig vid makten, desto mer utmanas den. Detta visar hur även motstånd är en slags 

maktutövning, och hur motståndet i sig, ökar en integrering inom globala strategier.37 Att 

utmana makten och erkänna och ifrågasätta socialiserade normer och begränsningar är 

nödvändigt för att avskaffa sanningens hegemoniska kraft inom det sociala, kulturella och 

ekonomiska. Sanningen och dess hegemoniska kraft ägs av samhället som innefattar det 

sociala, kulturella och ekonomiska och en samhällsförändring sker först vid ett ifrågasättande 

av detta ägande.38 

Istället för att försöka beskriva saker och ting, menar Foucault att vi bör fokusera på 

relationerna mellan saker och dess struktur på alla nivåer av både kultur och kunskap. 

                                                 
32 Allen, Amy. "Feminist Perspectives on Power", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. 

Zalta (ed.), 2016 
33 Nationalencyklopedin, ”Makt” 
34 Foucault, Michel. ”Discipline and Punish: the birth of a prison”. London: Penguin Books Ltd, 1991, s. 194 
35 Foucault, Michel. ”Power/ Knowledge- Selected Interviews and other Writings 1972-1977”. Edited by Colin 

Gordon. New York: Pantheon Books, 1972-1977, s. 119 
36 Foucault, 1972: 198 
37 Foucault, 1972: 142 
38 Foucault, Michel och Rabinow, Paul (ed.) ”The Foucault Reader: An introduction to Foulcault’s 

Thought”. London: Penguin Books Ltd, 1991, s. 75 
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Strukturer gör att den universella mänskliga naturen ständigt är i rörelse och under förändring, 

vilket även styrker tanken om att det inte existerar en absolut dominans eller makt. Istället tar 

sig makt olika uttryck och är förändringsbar beroende på rådande struktur och relation.39  

Foucault menar att det existerar en förbindelse mellan sanning och makt, där sanningen inte 

kan stå utanför maktens mening utan istället produceras utifrån flera former av tvång som 

framkallar effekterna av makt. Alla samhällen har sin egen sanningsregim, där diskursen om 

sanningen anses vara ’generell politik’. Med det menar Foucault att diskursen visar hur 

sanning rättfärdigas och att vad som är sanning avgörs av status samt av den som besitter 

makten att berätta vad som anses vara sant.40 På liknande sätt belyser Foucault den 

intellektuellas roll och maktposition i ett samhälle, där vetenskap blir till sanning, och sanning 

blir till makt. Han menar att istället för att se den intellektuellas politiska problem i termer av 

”vetenskap” eller ”ideologi” bör de ses utifrån ”sanning” och ”makt”. Det handlar varken om 

själva sanningen i sig eller om den intellektuella som bärare av universella värderingar, utan 

om hur den intellektuellas positionering är så tätt sammanlänkad med samhällets 

sanningsapparat. Den intellektuella specificeras utifrån dess klass, arbets- och levnadsvillkor 

samt utifrån sanningspolitiken som denne bedriver.41 Foucault förtydligar relationen mellan 

sanning och makt genom att belysa kampen om den status som sanningen bringar och dess 

politiska roll. 

There is a battle 'for truth', or at least 'around truth' - it being understood once 

again that by truth I do not mean 'the ensemble of truths which are to be 

discovered and accepted', but rather 'the ensemble of rules according to which the 

true and the false are separated and specific effects of power attached to the true', 

it being understood also that it's not a matter of a battle 'on behalf' of the truth, but 

of a battle about the status of truth and the economic and political role it plays.42  

För att statens maskineri ska fungera, bygger detta på maktrelationer i samhället såsom 

mannens dominans över kvinnan eller vuxnas dominans över barn, vilka behövs som 

specifika former av dominans och autonomi.43 All makt, oavsett om den är ovanifrån eller 

underifrån, oavsett vilken nivå, representeras den på ett mer eller mindre likformigt sätt i hela 

                                                 
39 O'Farrell, Clare. ”Key-concepts”. Foucault news, News and resources on French thinker Michel Foucault 

(1926-1984), i ”Michel Foucault”. Australien: Queensland University of Technology, 2005 
40 Foucault, 1972: 131 
41 Foucault, 1972: 132 
42 Foucault, 1972: 132 
43 Foucault, 1972: 187 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/author/clare-ofarrell
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det västerländska samhället som en juridisk form. Detta visar på hur västvärldens maktspråk 

sitter i lagen och inte i religion, magi eller något annat.44 

3.2 Raewyn Connell 

Raewyn Connell är en australiensisk sociolog som har studerat frågor gällande klass, genus 

och maskulinitet. Hon har en stark anknytning till arbetarrörelsen och är förutom professor i 

sociologi vid Universitetet i Sydney även aktiv i den feministiska rörelsen Sydney Action for 

Juárez, som arbetar för att belysa och motverka det extrema våldet mot kvinnor och femicide 

i Juárez Mexiko.45 

När Connell analyserar femicide och våld mot kvinnor så gör hon det utifrån ett relationellt 

maktperspektiv som behandlar familjen, relationer och maktstrukturer, patriarkala mönster, 

konservativ ideologi, normativa tankar och ideologier om maskulin auktoritet. 

Connell menar att familjen är en komplex produkt med multipla lager av relationer och 

maktstrukturer inom sig, där konceptet av en familj är byggd på normativa tankar. Utifrån 

konservativ ideologi så anses familjen vara grunden i samhället, som en simpel institution 

men med utvecklade strukturer. Patriarkala mönster pekar på hur unga människor är 

underordnade äldre, och kvinnor underordnade män inom familjen. Dessa mönster är djupt 

rotade globalt sett och sammanlänkade med ideologier om maskulin auktoritet.46 Ett exempel 

är kvinnans roll i hemmet som ofta ses som självklar och där mannen har makten att definiera 

hennes situation. Komplexiteten med familjen belyses när mannen å ena sidan ska skydda 

kvinnan och resten av familjen, samtidigt som familjens skydd kan vara en fälla och en 

våldsutsatt plats för kvinnan att både vara i, och att försöka lämna. Om hemmet anses vara 

kvinnans plats, anses gatan vara mannens, en farlig plats för kvinnor att vistats på, speciellt på 

natten. Mäns fysiska våld mot män sker främst på gatan och är dominerande. Detta betyder 

dock inte att kvinnor är skonade från våld på gatan, utan det förekommer i form av sexuella 

trakasserier och våldtäkt. Enligt normerande synsätt som könsmaktsordningen utgör bör 

kvinnor inte röra sig ensamma på gator och torg. Connell menar därmed att 

könsmaktsordningen är sådan att gatan inte bara blir en farlig plats för kvinnan, utan att den 

också utgör en norm om att kvinnors tillhörighet är i hemmet och kvinnor därför bör hålla sig 

                                                 
44 Foucault, 1972: 201 
45 Connell, Raewyn.”A short visit to Juárez city”, 2012 
46 Connell, R.W. ”Gender & Power- Society, the Person and Sexual politics”. Polity Oxford UK: Press, UK. 

Blackwell Publishers Ltd, 1987, s. 121-3 
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borta från gatan. Kriminalitet och våldsutövande är starkt kopplat till maskulinitetsnormer och 

visar hur samhällets maktstrukturer påverkar kvinnor och män i deras beteenden.47 

Connell förespråkar en relationell maktanalys och ställer sig kritisk till könsrollsteorin som 

hon menar saknar ett strukturellt maktperspektiv. Könsrollsteorin utgår utifrån sociala 

strukturer som lokaliserar grundläggande begränsningar i stereotypa förväntningar. Det 

handlar om distinktionerna mellan en person och dess sociala position och att ens olika 

handlingar och rollbeteende är tilldelade utifrån ens position. Förväntningarna på normer och 

roller bidrar till ens handlingars lämplighet utifrån tilldelad position. Denna lämplighet är 

bestämd utifrån de som besitter motståndsrollerna, dessa bestämmer påföljderna för 

handlingarna, vilka kan vara både bestraffningar och belöningar.48 Grundidén bygger på att 

roller är baserade på kön. Således existerar två olika roller, den kvinnliga och den manliga 

rollen. Fördelen med att tala om könsroller i dessa termer är att fokus flyttas från biologiska 

antaganden, till sociala förväntningar och beteenden. Kvinnor och män behandlas olika utifrån 

dessa roller, där kvinnans underordning i stort sett är ett resultat av hennes rollförväntningar.49 

Connell menar att könsrollsteorin ironiskt nog bygger på ett generellt antagande om att 

människor väljer att behålla sina existerande roller och beteenden. Trots idén om könsroller 

och genus, närvarar tankar om biologiska kategorier av kön och dess olikheter, dessutom 

behandlas båda rollerna underförstått jämlika där ingen maktrelation existerar. Istället för att 

belysa olikheterna, förespråkar Connell att fokusera på relationer mellan könsroller och 

således en integrering av ett maktperspektiv. Hon går från att tala om könsroller till att tala 

om könsmaktsordning som är relationell. Det handlar om att förstå verkligheten bakom dessa 

könsroller.50  

Det kan vara svårt att se bortom individens handlingskraft och förtryck, för att se 

maktstrukturer och sociala relationer i en större omfattning och varaktighet. Våldtäkt är ett 

exempel på detta, då det ofta lyfts fram som en individs enskilda våldshandling, utan någon 

form av analys kring ojämlika maktförhållanden och manlig dominans.51 Utifrån en 

kulturfeministisk analys bör våldtäkt istället ses som en handling av patriarkaliskt våld än som 

en sexuell drift, på liknande sätt bör pornografi ses som ett uttryck av våld och manlig sexuell 

                                                 
47 Connell, 1987: 122-3, 128-9, 133  
48 Connell, 1987: 47-8 
49 Connell, 1987: 48-9 
50 Connell, 1987: 50-1 
51 Connell, 1987: 107 
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dominans över kvinnor.52 Våld och ideologi pekar på multipla karaktärer av social makt, där 

makt är den fördelaktiga balansen som fungerar som en social struktur.53 

I kapitalistiska utvecklade samhällen existerar enligt Connell fyra kärnkomponenter av manlig 

dominans när det kommer till könsmaktsstrukturer. Den första komponenten är 

institutionaliserat våld såsom militär, polis och fängelsesystem, som män överlag dominerar. 

Den andra komponenten är tung industri såsom stål- och oljeföretag samt högteknologisk 

industri. Kontroll och planering av statens maskineri är den tredje komponenten och den 

fjärde är attributen av en arbetarklassomgivning där fysisk hårdhet anses vara manligt och 

dominerande.54 Generellt sett skapas en hierarki av hegemonisk maskulinitet, konservativ 

maskulinitet samt underordnad maskulinitet. En måste förstå relationerna mellan olika 

maskuliniteter, och uttrycken som kärnkomponenterna genererar, såsom fysisks aggression, 

militär auktoritet, rationell kalkylering och planering och vetenskap.55 Trots en 

könsmaktsordning som antas vara en fördel för män, är inte denna makt jämt fördelad bland 

just män. Hegemoniska definitioner av maskulinitet och manlighet utesluter även de män som 

inte lever upp till denna definition. Myndigheten anses vara den legitima auktoritära makten, 

som i sin tur är kopplad till maskulinitet. Maktstrukturer är ett föremål för utövning såväl som 

ett tillstånd, vilket belyser patriarkatets strukturella komplexitet.56 

Connell förespråkar att en bör skilja globala maktrelationer från lokala avvikelser. Det förra 

refererar till att kvinnor i regel är underordnade män i samhället, medan det senare refererar 

till avvikelser där kvinnor, trots existerande maktrelationer är överordnade, som på särskilda 

arbetsplatser, hushåll eller inom vissa ställningar. Dessa lokala avvikelser kan motsäga 

globala normer och könsmaktsordningen, och är viktiga i lobbandet för policyarbete som i 

stort kan leda till långsiktiga förändringar.57 

Genom att belysa strukturell makt i relationen mellan könsroller, bidrar detta till en förståelse 

för kvinnors underordning när det gäller att tolka fenomenet femicide. 

3.3 Foucault och Connell 

Både Foucault och Connell fäster stor vikt vid att förstå relationer för att förstå makt. Makt 

kan besitta olika kroppar såsom kunskap, sanning, dominans och hegemoni. Med det avses att 

                                                 
52 Connell, 1987: 55 
53 Connell, 1987: 107 
54 Connell, 1987: 109, 128-9 
55 Connell, 1987: 109, 128-9 
56 Connell, 1987: 108-9 
57 Connell, 1987: 111 
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makten inte är absolut eller ett bestämt föremål, utan att makt tar olika uttryck beroende på 

rådande strukturer och relationer. Det blir viktigt att se maktrelationer för att förstå dess 

strukturella särdrag som i sin tur leder till ojämlika förhållanden. Könsmaktsordningen och 

kvinnans underordnade position är centrala där hennes underlägsenhet står i motstånd till det 

dominerande såsom maskulinitet, aggressivitet och våld. Att förstå normativa, institutionella 

och könsrelaterade maktrelationer är därför en viktig komponent att applicera på studiet av 

femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Connell fokuserar på att synliggöra och 

ifrågasätta normativa idéer om familjen, kvinnors roll i hemmet och maskulin dominans 

genom en maktanalys av patriarkala mönster. Däremot är hennes perspektiv inte tillräckligt 

och behöver såldes kompletteras med Foucaults mer sofistikerade analys av maktbegreppet. 

Det handlar framförallt om att bryta ner begreppet patriarkala strukturer i termer av makt som 

kunskap, sanning och dominans, både som en djupare maktanalys men även som en 

förklaringsmodell. Genom detta möjliggörs en större förståelse och innebörd av patriarkala 

strukturer samt hur dessa kan bidra till att tolka och förstå fenomenet femicide.  

4 Mänskliga rättigheter och femicide 

För att förstå och tolka fenomenet femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna 

behövs en redogörelse av rådande skydd för kvinnor som utsätts för våld och riskerar att 

utsättas för femicide. Detta kapitel kommer att behandla hur en mänsklig rättighet 

karaktäriseras. Mänskliga rättigheter kommer framförallt att diskuteras utifrån moraliska och 

politiska aspekter som fokuserar på människovärdesprincipen. Syftet med detta kapitel är att 

ge den bakgrund som behövs för att besvara forskningsfrågorna. Ett första försök att besvara 

dessa kommer att ingå i kapitlet, men kommer att utvecklas och analyseras ytterligare i kapitel 

5 och 6 tillsammans med det teoretiska ramverket som utgörs av ett maktperspektiv. 

Vidare behandlas några existerande konventioner och deklarationer som är relevanta för 

femicide. Internationella och universella konventioner och deklarationer kommer att sättas i 

relation till femicide för att undersöka huruvida rådande skydd är tillräckligt. Dessa 

konventioner och deklarationer är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

Kvinnokonventionen, FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 

Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av våld mot kvinnor, 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet samt Wiendeklarationen om femicide. 
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Då femicide rör mord skulle det genom kränkningen av rätten till liv kunna klassas som ett 

brott mot de mänskliga rättigheterna. Frågan är om det är tillräckligt. Att likställa femicide 

med ett mord vore att simplifiera och undergräva det systematiska och dödliga våldet som 

femicide omgärdas av. Femicide karaktäriseras av vissa strukturella karaktärsdrag, där mäns 

systematiska våld mot kvinnor når nästa nivå i form av dödligt våld. Således är det inte det 

dödliga våldet i sig, utan dess systematik och struktur som behöver belysas. 

Sammansättningen av de kränkningar som femicide utgör kan ligga till grund för att förstå 

femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och därmed rätten att leva ett värdigt 

liv. 

Således kommer konventioner och deklarationer som relaterar till femicide att delas in i tre 

nivåer, där den första behandlar generella rättigheter, den andra fokuserar på kvinnors 

rättigheter och är därmed mer utmärkande. Den tredje rör våld mot kvinnor och är ännu mer 

specifik och preciserad till ämnet. Denna uppdelning bidrar till en analytisk struktur och en 

förståelse för varför de generella rättigheterna inte räcker, utan behöver kompletterats med 

särskilda rättigheter för kvinnor. Artiklar kring alla människors lika värde, rätten till liv, 

personlig säkerhet och frihet från tortyr och våld hamnar i centrum. Flera av dessa artiklar 

belyser att kvinnor som grupp är särskilt utsatta för våld och diskriminering, vilket klarlägger 

våld mot kvinnor och femicide som något könsrelaterat.  

4.1 Karaktäriseringen av mänskliga rättigheter 

Att ge en entydig bild av de mänskliga rättigheternas uppkomst och historia är inte möjligt, 

istället har det som vi känner till som de mänskliga rättigheterna idag flera olika källor. Ur ett 

rättsligt perspektiv och förespråkande för människors rättigheter i förhållande till staten, kan 

Magna Charta från 1215 anses vara startpunkten för de mänskliga rättigheterna. Magna 

Charta var början på begränsningarna av statens absoluta makt och tyranni över människor, 

trots att detta dokument främst skyddade rättigheter för mäktiga människor.58 The Bill of the 

Rights från 1689, American Declaration on Independence från 1776, Déclaration des droits 

de l'homme et du citoyen från 1789, samt US Bill of Rights från 1791 ses alla som milstolpar i 

den konstitutionella historien av de mänskliga rättigheterna där statens makt kunde inskränkas 

till förmån för individens basala rättigheter.59 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna uppkom efter andra världskriget 1948 som ett försök att ena världen och skapa 

                                                 
58 Bates, Ed. ”History”, i International human rights law, Daniel Moeckeli, Sangeeta Shah och Sandesh 

Sivakumaran (red). Oxford: Oxford university press, 2010, s. 18-9 
59 Bates, 2010: 21, 24 
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ett instrument som kunde tillämpas på hela världens stater.60 När en talar om mänskliga 

rättigheter idag, är det främst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som 

det refereras till. Denna fokuserar på politiska rättigheter och staters skyldigheter men även på 

rättigheter som människor och icke-statliga aktörer kan kränka såsom rätten till frihet från 

tortyr och diskriminering. Det som utmärker FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna är idén om mänskliga rättigheter som ett rättfärdigande av moraliska rättigheter 

som är bindande för alla stater, oavsett internationell rätt eller nationell lagstiftning.61 

Genom internationell rätt har mänskliga rättigheter haft stor inverkan, eftersom de har 

globaliserat konstitutionella värderingar och utvecklat internationell rätt till en mer human 

form.62 Mänskliga rättigheter kan ses som ett politiskt, juridiskt och moraliskt begrepp.63 

Fenomenet femicide innefattas av politiska, juridiska och moraliska aspekter. Ur ett juridiskt 

perspektiv handlar det om hur lagen skyddar kvinnor från att utsättas för våld. Både den 

politiska och moraliska aspekten är dessutom tydlig när det gäller femicides strukturella och 

systematiska karaktär. Kvinnors särskilda utsatthet i samhället väcker både moraliska och 

politiska frågor.  

Utifrån dessa moraliska, politiska och juridiska perspektiv, råder det fortfarande osäkerhet om 

vad de mänskliga rättigheterna består i och vilken dess användning är. Mänskliga rättigheter 

har både setts som ett sätt att kontrollera den politiska makten och som ett ramverk för globala 

händelser som våld i hemmet och traditionella metoder.64 De mänskliga rättigheternas 

utmärkande särdrag bidrar dessutom till filosofiska utmaningar. Mänskliga rättigheters 

anspråk att appliceras globalt, trots världens olika kulturella och politiska metoder, gör det 

svårt att skapa rättigheter som både anses så pass starka att det faktiskt skyddar människor, 

men samtidigt så pass generella att hela världen ska enas. Detta kan vara en utmaning mot 

långvariga nationella traditioner med auktoritära styren vilka alla har egna idéer och 

värderingar.65 

                                                 
60 Bates, 2010: 35 
61 Nickel W, James och Reidy A, David. ”Philosophy”, i International human rights law, Daniel Moeckeli, 

Sangeeta Shah och Sandesh Sivakumaran (red). Oxford: Oxford university press, 2010, s. 40-1 
62 Addo, Michael K. ”The legal nature of international human rights”. International studies in human rights. 

Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, s. 19-21 
63 Namli, Elena. ”Human rights as ethics, politics, and law”. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, 

s. 9; Addo, 2010: 19 
64 Addo, 2010: 23-4 
65 Nickel och Reidy, 2010: 43 
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Mänskliga rättigheter har även kritiserats för att vara vedertaget universella. Elena Namli 

ställer sig kritisk till en viss form av liberalism och dess försvarande av universella mänskliga 

rättigheter. Hon menar att liberalismen tenderar att framhålla en liberal förståelse av 

mänskliga rättigheter som universell. Hon invänder dock inte mot liberalism eller 

universalism i sig, utan menar snarare att förståelsen av universalism behöver modifieras och 

förespråkar således en öppen universalism. Detta koncept erkänner den politiska aspekten av 

mänskliga rättigheter, vilket bidrar till den möjliga involveringen av moralisk och juridisk 

kritik kring den politik som innehas av makten. Universalism behöver vara öppen för att 

kunna ifrågasätta dominanta tendenser, även när dessa är iklädda tilldragande argument inom 

det liberala rättfärdigandet för universella mänskliga rättigheter. Denna öppna universalism 

bidrar till att kontrollera att den rådande makten inte använder mänskliga rättigheter som ett 

sätt att legitimera maktförtryck, utan istället fokuserar på människors skydd.66 

Den liberala förståelsen av mänskliga rättigheter har även ifrågasatts från feministiskt håll 

med argument att mänskliga rättigheter saknar könsneutralitet då de är baserade på den 

manliga normen. Mänskliga rättigheter är inriktade på stater, då det är dessa som blir 

ansvariga för kränkningar av rättigheterna och eftersom stater främst är baserade och styrda 

av manliga enheter kan detta utgöra en manlig norm. Denna manliga normativa utgångspunkt 

kan påverka utformningen av skyddet för kvinnor, vilket kan bli försvagat och bidra till 

kvinnors underordning i samhället. Dessutom kritiseras hur familjen ses som den främsta 

enheten i samhället, och genom att denna skyddas så skyddas dessutom de existerande 

strukturer inom familjen som kan leda till våld i hemmet.67 

Namli lyfter fram att moraliska, politiska och rättsliga dimensioner, korrelationer och 

utmaningar behöver belysas för att förstå mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter bör inte 

separeras från moral och politik, utan bör förstås som moraliska principer som kan inspirera 

till politiska gärningar.68 Jürgen Habermas förespråkar på liknande sätt integreringen av 

moraliska principer och menar att mänsklig värdighet och respekt för andra individer är 

centralt för mänskliga rättigheter. Sammankopplingen av demokratisk lagstiftning och 

moraliska aspekter mynnar ut i den mänskliga värdigheten som i sin tur kan ge upphov till en 

politisk ordning baserad på mänskliga rättigheter. Kränkningar mot den mänskliga 

värdigheten kan utgöras av outhärdliga förhållande av fattiga sociala klasser, hänsynslös 

                                                 
66 Namli, 2014: 59-62 
67 Addo, 2010: 25-6 
68 Namli, 2014: 9 
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ojämlik behandling av kvinnor i förhållande till män, eller brutala utvisningar av illegala 

invandrare och asylsökande. Dessa utmaningar mot den mänskliga värdigheten kan både bidra 

till förståelse för vad det innebär att vara djupt förödmjukad och kränkt av sin mänskliga 

värdighet, samtidigt som det kan utveckla skyddet för befintliga rättigheter och upptäckten av 

nya.69  

Rainer Forst resonerar på ett liknande sätt. Han menar att mänskliga rättigheter kombineras av 

ett universalistiskt, moraliskt och institutionellt perspektiv där dessa utgör en ömsesidighet 

mellan människors rätt till rättigheter. När denna ömsesidighet inte kan upprätthållas blir det 

problematiskt och Forst menar att lösningen är att den underminerade erhålls vetorätt till 

rätten att rättfärdiga.70 På liknande sätt argumenterar Jack Donnelly vid rättighetskonflikter. 

Människovärdesprincipen hävdar att vi ska visa lika respekt för alla människors värdighet, 

vilket ses som en universell princip. Däremot måste denna princip kontextualiseras i sitt 

sociala sammanhang, på samma sätt som kränkning av denna princip behöver särskilda 

åtgärder. När en rättighetskonflikt uppstår där lagen inte kan ge stöd åt varken det ena eller 

det andra behövs inkluderandet av moraliska och politiska rättigheter och värderingar.71 

Människovärdesprincipen kräver enligt Donnelly även att staten ska skydda medborgare som 

tillhör marginaliserade grupper vilka är utsatta för diskriminering på basis av sin ras, hudfärg, 

kön, religion eller annan status. Detta försäkrar att alla människor behandlas som likvärdiga 

mänskliga varelser.72 Detta fokus på mänskliga rättigheter och dess moraliska aspekter blir 

tydlig i forskarnas resonemang, där människovärdesprincipen är central i förståelsen av de 

mänskliga rättigheterna. 

Ett fokus på människovärdesprincipen kan också leda till att särskilt utsatta gruppers 

rättigheter ska ges företräde vid rättighetskonflikter. Utifrån patriarkala strukturer ses kvinnor 

som underordnade män, och en kan därför fråga sig om kvinnor därmed ska anses ha 

företräde vid en rättighetskonflikt. Här handlar det egentligen inte om en rättighetskonflikt, 

utan snarare att femicide ska erkännas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.  

                                                 
69 Habermas, Jürgen. ”The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights”, i 

Philosophical Dimensions of Human Rights- Some Contemporary Views. (2012) Claudio Corradetti (red.), 

London, New York: Springer, 2010, s. 66-8 
70 Forst, Rainer. ”The Justification of Human Rights and the Basic Right to Justification. A Reflexive 

Approach”, i Philosophical Dimensions of Human Rights- Some Contemporary Views. (2012) Claudio Corradetti 

(red). Dordrecht: Springer, 2010, s. 87-8, 10 
71 Donnelly, Jack. ”Universal human rights in theory and practice”. 3.e upplagan. Ithaca: Cornell University 

Press, 2013, s. 45-6 
72 Donnelly, 2013: 45-6 
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Femicide aktualiserar såväl negativa som positiva rättigheter. De negativa rättigheterna 

handlar om rätten att vara fri från något som exempelvis våld eller tortyr. En positiv rättighet 

är rätten till något, såsom rätten till liv, utbildning och mat. De negativa rättigheterna handlar 

om att skydda de rättigheter och friheter som vårt människovärde implicerar, medan de 

positiva rättigheterna beaktar upprätthållandet av vårt värde och vår värdighet, helt enkelt att 

leva ett värdigt liv, exempelvis genom att tillhandahålla rätten till utbildning. För att 

karaktärisera något som en mänsklig rättighet bör människovärdesprincipen uppmärksammas. 

Femicide kränker negativa rättigheter, men dessa påverkar även att kvinnor inte kan erhålla 

sina positiva rättigheter. Även om kvinnor inte utsätts för våld och femicide kan de ha svårt 

att erhålla sina positiva rättigheter. Ett historiskt och strukturellt förtryck av kvinnor där de 

inom vissa samhällen anses som mindre värda, visar att kvinnor överlag har sämre hälsa och 

lägre utbildning.73 

Sammanfattningsvis kan femicide ge upphov till systematiska och strukturella kränkningar av 

människovärdet. Det kan handla om extrema företeelser av våld och tortyr. För att sätta 

mänskliga rättigheter i relation till femicide måste den grundläggande strukturella naturen av 

femicide lyftas fram, men även kopplas samman med andra rättighetskräkningar, både 

positiva och negativa som femicideoffer utsätts för. Vardagen för kvinnor som är utsatta för 

systematiskt våld består snarare av att överleva snarare än att leva. Skulle denna kamp om 

överlevnad likställas med ett mänskligt värdigt liv? En diskussion kring mänskliga rättigheters 

karaktärisering har förts, nästa delkapitel kommer att behandla och motivera de konventioner 

och deklarationer som står i relation till femicide och dess kränkningar. 

4.2 Konventioner och deklarationer i relation till femicide 

Konventioner och deklarationer som är relevanta för femicide kommer att behandlas i tre 

olika nivåer, där den första utgår från generella rättigheter, den andra från kvinnors rättigheter 

och den tredje behandlar våld mot kvinnor mer specifikt. Dessa tre nivåer underlättar för att få 

en överblick över det rådande skyddet och utgår från kronologisk ordning. Detta avsnitt 

ämnar upplysa om de kränkningar femicide utgör och ge en slags bakgrund till det rådande 

skyddet. Artiklar i relation till femicide kommer att behandlas och analyseras tillsammans 

med det teoretiska ramverket senare i kapitel 5 och 6.  

                                                 
73 World Health Organization. ”Women's Health and Human Rights – The Promotion and Protection of 

Women's Health through International Human Rights law”. International Human Rights Programme Faculty of 

Law, University of Toronto, 1994, s. 5-6  
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4.2.1 Allmänna mänskliga rättigheter  

Utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kommer artiklar kring alla 

människors lika värde, rätten till liv, personlig säkerhet och frihet från tortyr och våld att 

diskuteras i relation till femicide. 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats 

med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.74 

Artikel 2. Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna 

förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, 

börd eller ställning i övrigt /…/.75  

Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.76  

Med uppkomsten av FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna 1948 blev det 

fastställt att alla människor har rätten att åberopa grundläggande fri- och rättigheter. Ovan 

citeras de tre första artiklarna i deklarationen. Redan i artikel 1 påvisas alla människors lika 

värde och artikel 2 benämner detta ytterligare. Artikel 2 pekar vidare på hur alla människor, 

trots bakgrund och kön, är berättigade lika rättigheter och friheter, vilket belyser att kvinnor 

ska ha samma rättigheter som män. Det vill säga rätten att inte dödas eller utsättas för våld. 

Redan vid första anblick kan vi se att femicide tycks ge upphov till uppenbara kränkningar av 

mänskliga rättigheter, såsom kränkningar av artikel 3 rätten till liv, frihet och personlig 

säkerhet. Detta blir även särskilt tydligt i artikel 5 som innebär att ingen får utsättas för tortyr 

eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Rätten till liv, frihet 

och personlig säkerhet samt frihet ifrån tortyr eller omänsklig behandling är därmed något 

som femicideoffer inte skyddas från. Femicide är ofta slutresultatet efter en lång tid av 

misshandel, våld, grymhet och ibland även tortyrliknande inslag.  

I artikel 12 och 16.2 beskrivs familjen och privatlivet som en naturlig och grundläggande 

enhet i samhället. 

                                                 
74 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
75 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
76 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
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Artikel 12. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, 

familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt 

anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och 

angrepp.77  

Artikel 16.2. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och 

har rätt till samhällets och statens skydd.78 

Likt den feministiska kritiken av mänskliga rättigheter, kan en ifrågasätta staters skydd av 

existerande familjestrukturer vilka kan leda till våld i hemmet, som framförallt drabbar 

kvinnor.79 Här kan vi finna en paradox som består av mänskliga rättigheters anspråk att 

skydda människor, samtidigt som detta skydd kan bidra till utsatthet för våld. Detta kommer 

att diskuteras vidare i kapitel 6 som ämnar belysa bristerna med skyddet från femicide. 

De allmänna rättigheterna adresserar inte femicide explicit, däremot ger femicide upphov för 

kränkningar av rätten till liv och frihet. Dessutom belyses inte hur kvinnor som grupp är 

synnerligen utsatta, således kommer kvinnors särskilda rättigheter i relation till femicide att 

åskådliggöras i nästa avsnitt. 

4.2.2 Kvinnors rättigheter 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna bidrog till att kvinnor för första 

gången fick ett fullt erkännande som mänskliga inom internationell rätt. Kvinnor blev inte 

längre behandlade som mäns ägodelar i form av döttrar och fruar, utan istället som 

självständiga individer med rättigheter. Trots detta har ett utbrett motstånd mot att ta dessa 

förpliktelser på allvar existerat, vilket lagt grunden för Kvinnokonventionen. 

Kvinnokonventionen kom år 1979 för att rikta särskild uppmärksamhet mot kvinnors 

ojämställdhet i förhållande till män samt specifika åtgärder för att ta itu med detta.80 

De skydd av rätten till liv, frihet och säkerhet som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna ger, kan anses otillräckliga för att hantera femicide och dess strukturella och 

systematiska natur. De behöver kompletteras med dokument som är inriktade på kvinnors 

                                                 
77 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
78 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
79 Addo, 2010: 25-6 
80 Otto, Dianne. ”Women’s rights”, i International human rights law, Daniel Moeckeli, Sangeeta Shah och 

Sandesh Sivakumaran (red). Oxford: Oxford university press, 2010, s. 346 
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särskilda rättigheter och friheter från våld. Detta avsnitt behandlar kvinnors rättigheter utifrån 

Kvinnokonventionen. 

Kvinnokonventionen 

Artikel 1. I denna konvention avser uttrycket »diskriminering av kvinnor» varje 

åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller 

syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet av mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller 

medborgerliga området eller något annat område för kvinnor, oberoende av 

civilstånd och med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller 

åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter och friheter.81  

Artikel 5. Konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk 

som grundar sig på föreställningen att det ena könet är underlägset samt förlegade 

könsroller. Familjeutbildningen ska erkänna att kvinnor och män har gemensamt 

ansvar för sina barns uppfostran och utveckling.82 

Denna artikel belyser vikten av att motverka förlegade könsroller och föreställningen om att 

ena könet är underlägset, då detta anses vara ett hinder för kvinnor att åberopa sina rättigheter. 

Genom att tala om underlägsenhet, belyses könsmaktsroller och dess påverkan.  

Komplexiteten med Kvinnokonventionen är att å ena sidan vilja likställa kvinnors rättigheter 

med mäns, men samtidigt belysa särskild utsatthet för kvinnor som en grupp, i förhållande till 

män. Exempelvis kan artikel 5 i Kvinnokonventionen, om att motverka förlegade könsroller, 

vara ett möjligt verktyg att förhindra kvinnors utsatthet för våld i hemmet samt att bidra till 

polisens och statens agerande kring dessa frågor. Att applicera ett maktperspektiv med 

patriarkatet i fokus kan bidra till att frångå stereotypa könsroller där kvinnan främst ses som 

hustru och mamma. Komplexiteten med Kvinnokonventionen kommer att behandlas 

ytterligare i kapitel 6 där en maktanalys utifrån det teoretiska ramverket förs. Nästa avsnitt 

behandlar de konventioner och deklarationer som fokuserar på kvinnors specifika skydd från 

våld. 

4.2.3 Kvinnors särskilda skydd från våld  

1993 kom FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, för att bekämpa detta 

utbreda våld. Kvinnokonventionen tar inte explicit upp problemet med könsrelaterat våld, 
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däremot omfattas förbudet mot våld i förbudet mot könsdiskriminering.83 FN:s deklaration 

om avskaffandet av våld mot kvinnor definierar begreppet våld mot kvinnor och menar att 

kvinnor har lika njutning och skydd av mänskliga rättigheter och friheter. 

FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor 

Artikel 1. I den här förklaringen avses med begreppet våld mot kvinnor en 

handling av könsbaserat våld som leder till eller sannolikt leder till fysisk, sexuell 

eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot mot sådana handlingar, 

tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i allmänhet eller 

privatliv.84 

Artikel 2. Våld mot kvinnor ska förstås omfatta, men inte begränsas, till 

följande:(a) Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som uppstår i familjen, inklusive 

misshandel, sexuella övergrepp mot flickor i hushållet, hemgiftsrelaterat våld, 

våldtäkt inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning och andra traditionella 

utövningar som är skadliga för kvinnor, våld utanför äktenskapet och våld i 

samband med exploatering. b) Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som 

förekommer i allmänhet, inklusive våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuella 

trakasserier och arbetsrelaterade hot, i utbildningsinstitutioner och på annat håll, 

kvinnohandel och tvångsprostitution. c) Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som 

begås eller tolereras av staten, vart det än inträffar.85 

Artikel 1 beskriver hur våld mot kvinnor ska ses som en handling av könsrelaterat våld som 

orsaker skada och lidande för kvinnor. Enligt artikel 2 är beskrivningen av våld mot kvinnor 

bred, med fokus på fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Dödligt våld mot kvinnor omnämns 

inte, men artikeln säger även att den inte är begränsad till ovannämnda beskrivning. Kan 

således femicide tolkas in under denna definition? Båda artiklarna belyser hur våld mot 

kvinnor sker överallt och hur våldet inte ska definieras som en privat angelägenhet. Detta 

visar det grundläggande behovet av att lyfta fram våld mot kvinnor ur den privata sfären för 

att skydda dem från detta våld. Våld i den privata sfären kommer att diskuteras och analyseras 

ytterligare i avsnitt 5.3 tillsammans med det teoretiska ramverkets maktperspektiv. 

Artikel 3. Kvinnor har rätt till lika njutning och skydd av alla mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter inom det politiska, ekonomiska, sociala, 

                                                 
83 Nationellt Centrum för Kvinnofrid, ”FN:s arbete mot våld” 
84 FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 
85 FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 
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kulturella, civila eller andra områden. Dessa rättigheter inkluderar, bland annat: 

rätten till liv, rätten till jämlikhet, rätten till frihet och säkerhet för personen, rätten 

till lika skydd enligt lagen, rätten att vara fri från alla former av diskriminering, 

rätten till den högsta standard som uppnås av fysisk och psykisk hälsa, rätten till 

rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor och rätten att inte utsättas för tortyr eller 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.86 

Artikel 3 nämner likt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, hur även 

kvinnor har rätt att åberopa grundläggande rättigheter och friheter inom bland annat det 

sociala kulturella och civila området. Att denna artikel existerar, belyser det faktum att 

ovannämnda rättigheter och grundläggande friheter inte ansetts som vedertaget när det gäller 

kvinnor. 

Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av våld mot kvinnor 

1994 kom den Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av 

våld mot kvinnor. Denna konvention är den enda som nämner våld mot kvinnor med dödlig 

utgång.87 

Artikel 1. I denna konvention avses våld mot kvinnor, handlingar eller beteenden 

som grundar sig på kön, vilket leder till dödsfall eller fysisk, sexuell eller psykisk 

skada eller lidande för kvinnor, oavsett om de är i det offentliga eller i det 

privata.88 

Artikel 2. Våld mot kvinnor ska förstås omfatta fysiskt, sexuellt och psykiskt 

våld: a. som inträffar inom familjen eller hushållet eller inom något annat 

förhållande, oavsett om förövaren delar eller har delat samma bostad med 

kvinnan, bland annat våldtäkt, misshandel och sexuella övergrepp. b. som 

förekommer i samhället och begås av någon person, bland annat våldtäkt, sexuella 

övergrepp, tortyr, människohandel, tvångsprostitution, kidnappning och sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen samt i utbildningsinstitutioner, hälsofaciliteter eller 

någon annan plats; och c. som begås av staten eller dess agenter oavsett var det 

inträffar.89 

                                                 
86 FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 
87 Konventionen utgörs av 25 artiklar och har ratificerats av 25 länder, varken USA eller Kanada har ratificerat 

denna konvention 
88 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and, Eradiction of Violence against women, 1994 
89 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and, Eradiction of Violence against women, 1994 
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Artikel 3. Varje kvinna har rätt att vara fri från våld både inom den offentliga och 

privata sfären.90 

I denna artikel så lyfts återigen frihet från våld inom den privata sfären, vilket kan tolkas 

som att våld tidigare rättfärdigats eller dolts, då det skett i det privata. Våld i den privata 

sfären kommer att diskuteras vidare i kapitel 5.3. 

Artikel 5. Varje kvinna har rätt till fri och full utövande av sina medborgerliga, 

politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och kan förlita sig på det 

fulla skyddet av dessa rättigheter som belägna i regionala och internationella 

instrument för mänskliga rättigheter. Konventionsstaterna erkänner att våld mot 

kvinnor förhindrar och upphäver utövandet av dessa rättigheter.91 

Artikel 5 belyser problematiken med att kvinnor som utsätts för våld hindras att utöva 

sina andra rättigheter.  

Artikel 6. Varje kvinnas rätt att vara fri från våld omfattar bland annat: a. 

Kvinnors rätt att vara fria från alla former av diskriminering; och b. Kvinnors rätt 

att värderas och utbildas fria från stereotypa beteendemönster och sociala och 

kulturella metoder baserade på underlägsenhet eller underordning.92 

Den Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av våld mot 

kvinnor är som tidigare berörts, den enda som nämner våld mot kvinnor med dödlig utgång. 

Den pekar på behovet av att bekämpa våld mot kvinnor som sker både offentligt och privat 

och på avskaffandet av stereotypa könsroller. Dessutom fastställer konventionen att kvinnor 

som utsätts för våld hindras att åberopa sina andra grundläggande rättigheter och friheter. 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och 

våld i hemmet 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, är det första juridiskt bindande regionala 

instrumentet om våld mot kvinnor i Europa och kom år 2011. Konventionen fördömer alla 

former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika 

maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat 

på en strukturell nivå. I konventionen konstateras att kvinnor och flickor riskerar att utsättas 
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91 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and, Eradiction of Violence against women, 1994 
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för könsrelaterat våld och våld i hemmet i större utsträckning än män. Att förebygga våld mot 

kvinnor beskrivs som avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.93  

Artikel 1. Syftet med denna konvention är att a) skydda kvinnor från alla former 

av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i 

hemmet, b) att bidra till att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och 

att främja faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män, bland annat genom att 

stärka kvinnors ställning, c) att utarbeta ett omfattande system, principer och 

åtgärder för att skydda och hjälpa alla kvinnor som utsätts för våld och alla som 

utsätts för våld i hemmet, d) att främja internationellt samarbete som syftar till att 

avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet, e) att organisationer och 

brottsbekämpande myndigheter ska få stöd och hjälp så att de kan samarbeta 

effektivt och ta ett helhetsgrepp för att få ett slut på våldet mot kvinnor och våldet 

i hemmet.94 

Här blir det tydligt att syftet med Istanbulkonventionen är att få ett helhetsgrepp om 

avskaffandet av våld mot kvinnor. Behovet av ett samarbete på olika nivåer vad gäller 

preventivt arbete, skyddsåtgärder och hjälpinstanser synliggörs för att avskaffa våld och 

diskriminering mot kvinnor.  

Artikel 2. 1 Denna konvention gäller alla former av våld mot kvinnor, inbegripet 

våld i hemmet, som drabbar kvinnor oproportionerligt. 2 Parterna uppmuntras till 

att tillämpa konventionen på alla personer som utsätts för våld i hemmet. Parterna 

ska vid tillämpningen av bestämmelserna i konventionen ägna särskild 

uppmärksamhet åt kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld.95 

Artikel 2 belyser hur särskild uppmärksamhet ska riktas mot kvinnor som utsätt för 

könsrelaterat våld, vilket kan tolkas som att våld mot kvinnor och könsrelaterat våld är två 

olika saker. 

Artikel 3. Definitioner I denna konvention avses med: a) våld mot kvinnor: ett 

brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor 

och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att 

leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, 

                                                 
93 Nationellt Centrum för Kvinnofrid, ”Istanbulkonventionen” 
94 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, 2011 
95 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, 2011 
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psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett 

offentligt eller privat sammanhang, b) våld i hemmet: varje fall av fysiskt, 

sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt våld som utövas inom familjen eller i 

hemmiljön eller mellan makar eller partner eller före detta makar eller partner, 

oavsett om förövaren delar eller har delat bostad med brottsoffret eller inte, c) 

genus: de socialt konstruerade roller, beteenden, aktiviteter och attribut som ett 

visst samhälle anser passande för kvinnor respektive män, d) könsrelaterat våld 

mot kvinnor: våld som riktas mot en kvinna på grund av att hon är kvinna eller 

som drabbar kvinnor oproportionerligt, e) brottsoffer: varje fysisk person som 

utsätts för de handlingar som avses i punkterna a och b, f) kvinnor: omfattar även 

flickor under 18 år.96 

I denna konvention nämns inte våld mot kvinnor med dödlig utgång, däremot beskrivs 

könsrelaterat våld mot kvinnor som våld som riktas mot en kvinna på grund av att hon är 

kvinna, vilket kan liknas vid definitionen av femicide. Detta könsrelaterade våld som orsakar 

fysiskt, psykiskt, sexuellt samt ekonomiskt lidande för kvinnor, beskrivs även som ett brott 

mot de mänskliga rättigheterna. Konventionen definierar även genus som de socialt 

konstruerade roller som ett samhälle anser passande för kvinnor och män. Detta inkluderande 

av genusbegreppet visar på en medvetenhet kring strukturella våldsbeteenden. Genom att 

applicera ett strukturellt maktperspektiv på våld mot kvinnor som ett könsrelaterat brott kan 

Istanbulkonventionen anses ligga i framkant vad gäller skyddet för kvinnor som utsätt för våld 

i hemmet. 

Wiendeklarationen om femicide 

Wiendeklarationen om femicide kom som en reaktion till det faktum att femicide ökar över 

hela världen och inte tas på allvar, vilket inte bara intensifierar kvinnors och flickors 

underordning och maktlöshet utan dessutom sänder det negativa budskapet till samhället att 

våld mot kvinnor kan vara både acceptabelt och oundviklig. Deklarationen från år 2012 

beskriver femicide som: 

Dödandet av kvinnor och flickor på grund av deras kön, som bland annat: (1) 

mordet på kvinnor som ett resultat av våld i nära relationer; (2) tortyr och 

kvinnofientligt dödande av kvinnor (3) dödande av kvinnor och flickor i 
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”hederns” namn; (5) dödandet av kvinnor och flickor i samband med väpnad 

konflikt (5) hemgiftsrelaterade mord på kvinnor; (6) dödandet av kvinnor och 

flickor på grund av sin sexuella läggning och könsidentitet; (7) dödandet av 

aboriginska och inhemska kvinnor och tjejer på grund av deras kön; (8) kvinnliga 

barnamord och genusbaserade könsval av feticide; (9) dödsfall relaterade till 

könsstympning (10) anklagelser av häxkonst; och (11) andra femicider i samband 

med gäng, organiserad brottslighet, droghandel, människohandel och spridning av 

handeldvapen.97  

Deklarationen betonar att femicide inte ska rättfärdigas utifrån tradition och kultur när det 

handlar om kvinnors mänskliga rättigheter, i synnerhet kränkningar gällande rätten till liv och 

frihet från våld. Den belyser vikten av att arbeta utifrån alla samhällsnivåer för att utplåna 

femicide. Medlemsstater ska utveckla metoder och strategier för att förebygga och avskaffa 

våld mot kvinnor samt svara på femicide som en grov och oacceptabel kränkning av kvinnor 

och flickors basala mänskliga rättighet till liv.98   

Till skillnad från konventioner är deklaration inte juridiskt bindande och är snarare ett uttryck 

för mötesdeltagares åsikter och uppfattningar i en fråga. Deklarationer har en mer politisk 

karaktär utan rättslig betydelse.99 Således har Wiendeklarationen i sig, inte något rättsligt stöd 

trots att mord är förbjudet. Däremot visar den på aktualiteten av femicide och behovet av att 

utöka skydd för kvinnor och flickor som faller offer för femicide. 

Sammanfattningsvis konstateras utifrån detta kapitel att femicide ger belägg för att klassas 

som ett brott mot de mänskliga rättigheterna både genom det allmänna skyddet men 

framförallt genom kombination av våld, tortyr och könsdiskriminering. Mänskliga rättigheter 

och dess karaktärisering har diskuterats, där flera forskare pekat på behovet av att involvera 

moraliska aspekter till mänskliga rättigheter.  

Att femicide enbart drabbar kvinnor och flickor belyser dessutom dess könsrelaterade 

karaktär, vilket i sig är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Behovet av en maktanalys vid 

rättighetskonflikter anses grundläggande för att förstå strukturella karaktärsdrag samt att lyfta 

särskilt utsatta grupper. I kommande avsnitt kommer en maktanalys kring femicide som ett 
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brott mot de mänskliga rättigheterna att utföras, och artiklar i relation till femicide kommer att 

diskuteras tillsammans med det teoretiska ramverket. 

5 Femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna 

I föregående kapitel diskuterades karaktäriseringen av mänskliga rättigheter, vilket kan 

beskrivas som en blandning av politiska, juridiska och moraliska aspekter på de okränkbara 

rättigheter som alla människor äger. Det handlar om alla människors lika värde och att leva ett 

värdigt liv med frihet från våld och tortyr. Människovärdesprincipen brukar betraktas som en 

grundläggande princip och hos forskare av mänskliga rättigheter så råder en enighet om 

marginaliserades gruppers särskilda rättigheter. Dessutom har artiklar som bland annat 

definierar våld och diskriminering mot kvinnor presenterats, för att belysa och motivera de 

kränkningar som femicide ger upphov till. Detta avsnitt kommer att behandla fenomenet 

femicide utifrån tre nivåer genom en analys av Foucaults och Connells maktperspektiv. 

Kapitlets första avsnitt behandlar den första nivån som ämnar förklara fenomenet femicide i 

relation till de allmänna mänskliga rättigheterna, det andra kapitlet går igenom den andra 

nivån och behandlar kvinnors rättigheter och patriarkala strukturer. Det tredje avsnitten 

fokuserar på den tredje nivån och belyser våld mot kvinnor i den privata sfären. 

Maktperspektivet fokuserar på relationell makt där familjen, relationer, patriarkala mönster 

och maskulin auktoritet behandlas. Syftet är att diskutera frågan ’på vilket sätt kan femicide 

betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna?’. 

5.1 Hur fenomenet femicide förstås och förklaras 

Detta avsnitt ämnar diskutera hur fenomenet femicide förstås och förklaras. Femicide kommer 

att sättas i relation till de allmänna mänskliga rättigheterna och dessutom kommer femicide 

som ett moraliskt fenomen att diskuteras.  

Femicide beskrivs enligt Wiendeklarationen om femicide bland annat som dödandet av 

kvinnor på grund av deras kön, hedersrelaterade mord och tortyr och kvinnofientligt dödande 

av kvinnor.100 Deklarationen kom som en reaktion på att femicide ökar över hela världen och 

inte tas på allvar, vilket intensifierar kvinnors underordning och maktlöshet och sänder det 

negativa budskapet till samhället att våld mot kvinnor kan vara både acceptabelt och 

oundviklig. Deklarationen betonar att femicide inte ska rättfärdigas utifrån tradition och kultur 

när det handlar om kvinnors mänskliga rättigheter, i synnerhet kränkningar gällande rätten till 
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liv och frihet från våld. Den belyser vikten av att arbeta utifrån alla samhällsnivåer för att 

utplåna femicide. Medlemsstater ska svara på femicide som en grov och oacceptabel 

kränkning av kvinnors basala mänskliga rättighet till liv.101  

Utifrån FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna från år 1948 fastställdes alla 

människors rätt att åberopa grundläggande fri- och rättigheter. Redan i artikel 1 påvisas alla 

människors lika värde och artikel 2 benämner hur alla människor, trots bakgrund och kön, är 

berättigade lika rättigheter och friheter, vilket även belyser kvinnors lika rättigheter i 

förhållande till män. Redan vid första anblick kan vi se att femicide tycks ge upphov till 

uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett exempel på sådana kränkningar är sådana 

vi finner i artikel 3 rätten till liv, frihet och personlig säkerhet. Detta blir även särskilt tydligt i 

artikel 5 som innebär att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Femicide är ofta resultatet av återkommande hot, misshandel 

och sexuellt våld i nära relationer och kulmen på en period av upprepade kränkningar. 

Utifrån de generella rättigheterna så innebär femicide en kränkning av flertalet rättigheter, 

men belyser inte hur kvinnor som grupp är särskilt utsatta. Genom att erkänna detta brott som 

könsrelaterat och kvinnofientligt bidrar det till förståelse för femicides systematiska och 

strukturella natur. Det handlar om att förstå mäns strukturella våld mot kvinnor som når 

dödlig utgång. Att likställa femicide med ett mord är att simplifiera och undergräva 

ifrågasättandet av det systematiska dödliga våldet som drabbar kvinnor anmärkningsvärt. 

Problematiken är att kvinnor dödas av det systematiska våldet, samtidigt som upprätthållandet 

av den manliga dominansen fortsätter. En maktanalys av mäns våld mot kvinnor kan bringa 

ökad förståelse för kvinnors strukturella utsatthet för våld och femicide. 

Connell belyser att enskilda individers våldshandlingar bör sättas i en större kontext för att 

förstå konsekvenserna av ojämlika maktförhållanden och manlig dominans.102 Fysiskt och 

sexuellt våld i nära relationer eller hedersrelaterade mord bör således ses som ett strukturellt 

våldsbeteende mot kvinnor och inte som enskilda handlingar.  

Kvinnor som utsätt för våld i nära relationer har ofta en historia av upptrappat våld som följer 

en våldscykel. Denna våldscykel inleds med intensiv kärlek och förälskelse, men följs av krav 

på kvinnan, som vid första anblick kan antas för omtänksamhet, ”han bryr sig om mig”. 

Kraven trappas med tiden upp och övergår i kontroll, det kan handla om att bestämma vem 
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kvinnan ska träffa och inte träffa, vad hon ska ha på sig, och hur hon ska bete sig. I denna fas 

börjar våldet att smyga sig på för att straffa kvinnan när hon inte lever upp till mannens krav 

och förväntningar. Våldet efterföljs ofta av mannens ånger och lovord om att det aldrig ska 

upprepas och ibland följer även en ny förälskelseperiod där allt är fantastisk, vilket får 

kvinnan att se våldet som en engångsföreteelse. Med tiden blir kvinnan ändå manipulerad, 

succesivt isolerad från vänner och familj, och när det fysiska och psykiska våldet väl ökar har 

kvinnan inget socialt kontaktnät att vända sig till för att kunna bryta sig loss från relationen. 

Hon är ofta nedbruten både fysiskt och psykiskt och börjar tvivla på sitt eget värde som 

människa. Kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer går ofta igenom 

normaliseringsprocessen som en slags överlevnadsstrategi för att anpassa sig efter mannens 

våld och kontroll, våldet blir således normaliserat i relationen.103 Denna våldscykel visar på 

ett systematiskt våld som gradvis trappas upp och innefattar mannens aggressivitet, fysisk 

hårdhet och kontroll över kvinnan. 

Det systematiska våldet anser Connell vara grundläggande för att förstå könsrelaterade 

våldshandlingar. Den hegemoniska maskuliniteten anses åtråvärd och står för våld och fysisk 

hårdhet, vilket inbegriper en maktposition.104 Här handlar det om att förstå hur maskulin 

dominans tar sig i uttryck i nära relationer. Utifrån våldscykeln blir det tydligt att det rör sig 

om makt som kontroll, dominans, aggression och i vissa fall även dödligt våld. Att psykiskt 

och fysiskt bryta ner en annan människa kan således ses som ett uttryck av systematiskt våld 

och inte som en enskild slumpartad handling. Kränkningar av frihet från tortyr eller grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning som utgör artikel 5, illustreras 

tydligt av våldscykeln.  

Våldscykeln visar på ett systematiskt våld mot kvinnor som kan utgöra grunden för att förstå 

femicide som ett strukturellt brott. För att förklara fenomenet femicide som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna behöver de mänskliga rättigheternas karaktärisering lyftas fram. Både 

Namli och Habermas pekar på behovet av att belysa integreringen av moraliska, politiska och 

rättsliga dimensioner och korrelationer för att förstå mänskliga rättigheter. Mänskliga 

rättigheter bör inte separeras från moral och politik.105 Habermas förespråkar mänsklig 

värdighet som en del av integreringen av moraliska principer när det kommer till mänskliga 
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rättigheter. Han exemplifierar en kränkning mot den mänskliga värdigheten som den 

hänsynslösa och ojämlika behandlingen av kvinnor i förhållande till män.106  

Om mänskliga rättigheter ska ses ur ett moraliskt perspektiv och ur ett perspektiv om 

mänsklig värdighet, kan en fråga sig huruvida femicide ger upphov till kränkningar av denna 

värdighet. Det systematiska våld som kvinnor utsätts för visar på kränkningar av rätten till liv 

och frihet från våld vilket belyser den rättsliga karaktären av mänskliga rättigheter, men 

femicide väcker även moraliska frågor. Femicides könsrelaterade karaktär påvisar kvinnors 

underlägsenhet i förhållande till män, där kvinnor ses som det svagare könet. Trots tanken om 

alla människors lika värde, hamnar kvinnor ändå i underläge och berättigas inte sin mänskliga 

värdighet. Habermas menar att utmaningar mot den mänskliga värdigheten kan bidra till 

förståelse för vad det innebär att vara kränkt av sin mänskliga värdighet samtidigt som 

skyddet för befintliga rättigheter och upptäckten av nya kan utvecklas.107 Utifrån denna syn, 

kan framhävandet av femicides moraliska kränkningar bidra till eventuella framtida 

femicidekonventioner. 

Sammansättningen av kränkningar av de allmänna rättigheterna som femicide utgör kan ligga 

till grund för att förstå femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och rätten att 

leva ett värdigt liv. Däremot behöver kvinnors särskilda utsatthet belysas, vilket kommer att 

göras i nästa avsnitt, där kvinnors rättigheter och de patriarkala strukturerna analyseras för att 

erhålla en bredare förståelse för hur samhällets maktstrukturer påverkar kvinnor.  

5.2 Patriarkala strukturer och kvinnors rättigheter 

Tidigare avsnitt har behandlat femicide i relation till allmänna rättigheter, detta avsnitt 

kommer att fokusera på kvinnors rättigheter genom Kvinnokonventionen och patriarkala 

strukturer. Inom feminismen har maktanalys varit ett centralt verktyg för att förstå orsaken till 

kvinnors underordning, men detta antagande har kommit att ifrågasättas som en förenklad 

uppfattning om maktförhållanden, där kvinnor porträtteras som maktlösa passiva offer för 

mäns överordning och makt.108 Genom att använda Foucaults syn på makt som relationell, 

utövad och produktiv kan en mer komplex analys av relationen mellan kön och makt 

behandlas.109 Begreppet patriarkala strukturer kommer att brytas ner i koncept om sanning, 

kunskap och dominans för att få en bredare förståelse för kvinnors utsatthet för dödligt våld. 
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Strukturer och dess relationer blir således grundläggande att förstå, då makt tar olika uttryck 

och förändras efter dess struktur och relation.110 

Kvinnokonventionen pekar på behovet av att lyfta fram kvinnors rätt att åberopa sina 

rättigheter och respekteras med mänsklig värdighet, i jämförelse med män. Konventionen 

innehåller kvinnors lika villkor och rättigheter i förhållande till män inom det politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella livet och bringar ljus över kvinnans rätt till egen 

utveckling. Artikel 5 belyser vikten av att motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig 

på föreställningen att det ena könet är underlägset samt förlegade könsroller, vilket visar en 

förståelse för patriarkala strukturer.111 När en talar om våld mot kvinnor och femicide är det  

patriarkala strukturer och de ojämlika maktförhållandena mellan män och kvinnor som anses 

vara den bakomliggande orsaken.112 De patriarkala strukturerna har visat sig ha en stor 

betydelse för kvinnors utsatthet för våld, vilket gör det intressant att förstå dessa.  

Patriarkala strukturer bygger på mäns överordning över kvinnor, således erhåller män makt 

över kvinnor. En kan fråga sig om en allmän medvetenhet kring patriarkatet och kvinnors 

underordning existerar och om patriarkatet således ses som vedertagen, finns det då ett behov 

av att ifrågasätta denna samhällsdiskurs? Denna diskurs kan ses som Foucaults tankar om 

sanning som makt. Foucault menar att det existerar en förbindelse mellan sanning och makt, 

där sanningen inte kan stå utanför maktens mening utan istället produceras utifrån flera 

former av tvång som framkallar effekterna av makt. Alla samhällen har sin egen 

sanningsregim som besitter makten och statusen att bestämma vad som anses vara sant.113  

Genom den patriarkala samhällsdiskursen framställs mannens överordning över kvinnan som 

ett normalt tillstånd, antas även detta tillstånd som en allmän sanning. Mannens maktposition 

bidrar till att formulera och bestämma vad som är sanning. Denna makt kan utövas både i det 

politiska, sociala och privata. Inom patriarkala samhällen, normaliseras även kvinnors 

underordning som en sanning, vilket därmed gör kvinnors utsatthet för våld och femicide till 

en sanning och en verklighet som anses accepterad. Kvinnors underordning belyses även i 

Kvinnokonventionens artikel 5 som klarlägger att konventionsstaterna ska motverka fördomar, 

seder och bruk som grundar sig på föreställningen att det ena könet är underlägset samt 

förlegade könsroller.114 Det visar inte bara på medvetenhet kring kvinnors underordning utan 
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dessutom problematiseras dessa könsroller som ett hinder för kvinnors möjlighet att åberopa 

sina rättigheter. 

Om existensen femicide betraktas som en sanning och accepterad verklighet, finns det då 

något legitimt motstånd till denna sanning? Utifrån Foucaults idé om att makt inte är absolut 

utan i ständig rörelse, kan ett ifrågasättande av rådande samhällsdiskurs utmana makten. 

Motståndet bidrar till att bryta ner socialiserade föreställningar som anses vara sanningar och 

står således i konstrast till makten.115 Detta ifrågasättande och belysande av maktens struktur 

tillhandahåller verktyg för att bryta den patriarkala strukturen som drabbar kvinnor i negativ 

bemärkelse när det gäller utsatthet för våldshandlingar. Foucault menar att makt tar olika 

uttryck och är förändringsbar beroende på rådande struktur och relation.116 Maktförhållanden 

behöver dessutom motståndskraft för att existera. Att utmana makten och erkänna och 

ifrågasätta socialiserade normer och begränsningar är nödvändigt för att avskaffa sanningens 

hegemoniska kraft.117  

Det här kan också relatera till Namlis förespråkande för en öppen universalism i koppling till 

mänskliga rättigheter. Hon menar att universalism behöver vara öppen för att kunna 

ifrågasätta dominanta tendenser, vilket bidrar till att kontrollera att den rådande makten inte 

använder mänskliga rättigheter som ett sätt att legitimera maktförtryck, utan istället fokuserar 

på människors skydd.118 Denna idé väcker frågor om vem som har tolkningsutrymmet och 

makten att definiera och bestämma. I ett patriarkat skulle mannen anses besitta denna makt 

och således utrymmet att definiera den generella politiken, även om det är omedvetet. 

Detta visar på hur makt både kan frodas och stjälpas utifrån dess motstånd. Det handlar om en 

relation, där makt bara kan härska om den har en motståndare att härska över. Denna 

relationella makt är grundläggande för både Foucault och Connell. Fokus hamnar på 

relationer, strukturer och positioner. Om män besitter maktpositionen i ett patriarkat, 

kontrasteras kvinnor som underordnade och maktlösa. Frågan är om porträtteringen av 

kvinnors förtryck och underordning är en simplifiering. Likt Connells kritik av 

könsrollsteorin, som inte tar hänsyn till skillnaden mellan en person och dess sociala position, 

kan kvinnors ’biologiska’ eller ’frivilliga’ underordning ifrågasättas. Det handlar om att lyfta 

fram de normativa förväntningar om hur kvinnor antas handla, vilka baseras på 
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maktinnehavarnas, det vill säga männens, definition av lämpligt beteende av könsroller.119 

Återigen kan Kvinnokonventionens ansats att motverka de fördomar, seder och bruk som 

grundar sig på förlegade föreställningar om könsroller, agera motstånd och som ett medel att 

ifrågasätta och motverka kvinnors underordning.   

Foucault belyser att makt kan vara något positivt och inte nödvändigtvis något förtryckande, 

han menar att makten inte är absolut, utan i ständig rörelse och som ett diffust flöde. Makt kan 

ses som positiv eftersom att den bringar kunskap, framkallar lust och skapar diskurser.120 

Foucaults syn på makt och kunskap ses som något åtråvärt, där den som besitter makten har 

rätten att definiera vad som är sanning, kunskap och kultur. Däremot behövs ett 

genusperspektiv för att förstå att kvinnors underordning beror på långvariga och strukturella 

mönster av att inte ha makt. Genom ett utmanande av den rådande maktstrukturen, kan 

patriarkatets strukturella karaktärsdrag belysas och förändras.  

För att sätta Foucaults idéer om dominans som makt i relation till femicide, exemplifieras 

fenomenet ”romantisk femicide”, vilket är när en kvinna dödas av en man inom kontexten av 

en kärleksrelation. Maktrelationen mellan mannen och kvinnan speglas i våldet som mannen 

utsätter kvinnan för, där det ultimata övertaget och makten över, resulterar i femicide. 

Paradoxen infaller när mannen å ena sidan vill utöva sin ultimata makt över kvinnan och 

faktiskt dödar henne, samtidigt som han behöver kvinnan vid liv för att fortsätta utöva sin 

ultimata makt.121 Liknande dominans kan ses i tidigare nämnda våldscykel, där systematiskt 

våld mot kvinnors trappas upp i nära relationer. Återigen är den relationella makten i fokus, 

där dominansen enbart kan verka om en relation existerar. Den relationella makten kan anses 

vara grundläggande för att förstå strukturer, vilket både kan handla om patriarkatet och 

kvinnors mänskliga rättigheter. Att kvinnor själva får vara med och bestämma utformningen 

av sina egna rättigheter och samhällsdiskursen skulle kunna ses som motstånd mot en historia 

av strukturellt förtryck. Denna historia kan ha bidragit till kvinnors påstådda passivitet, trots 

att de själva inte varit med och beslutat om denna. 

Connell belyser att mäns maktinnehav inte är jämlikt inom gruppen män. Utan att en viss typ 

av man krävs för att positionera sig vid makten, hon menar att det finns en hierarki bland 

hegemonisk maskulinitet.122 Detta visar på patriarkatets komplexitet och hur det egentligen 
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inte handlar om män mot kvinnor, utan maktstrukturers olika dimensioner. Det existerar även 

lokala avvikelser där kvinnor, trots existerande maktrelationer, är överordnade män. Connell 

menar att dessa avvikelser kan motsäga globala normer och könsmaktsordningen och är 

grundläggande för policyarbetet för kvinnors rättigheter, vilket kan bidra till långsiktiga 

förändringar.123 Likt Foucaults tankar om makt som något positivt och i ständig rörelse, kan 

Kvinnokonventionen och dess syfte att stärka kvinnors rättigheter ses som ett första steg att 

utmana makten och de patriarkala strukturerna. Däremot behöver kvinnors särskilda utsatthet 

för just våld och femicide belysas i förmån för kvinnors rätt att leva ett värdigt liv, vilket 

kommer att diskuteras i följande avsnitt. 

5.3 Våld i den privata sfären 

Detta avsnitt ämnar analysera femicide i den privata sfären och behandlar de artiklar ur 

konventioner och deklarationer som fokuserar på våld mot kvinnor specifikt. Hederskultur 

och kärnfamiljen som norm kommer att diskuteras och analyseras som exempel på strukturer 

som kan bidra till våld mot kvinnor och femicide. 

När våld sker inom hemmet – i den privata sfären, tenderar det till att ses som en privat 

angelägenhet, utan allmänhetens sak att ingripa. Om våld mot kvinnor som når dödlig utgång 

dessutom enbart uppmärksammas i termer av ”familjetragedi” eller ”hedersrelaterat mord” 

riskeras ett förbiseende av det grundläggande problemet. Trots att det dödliga våldet sker 

inom hemmet rör det sig om mord. Om vi analyserar ett sådant brott utifrån ett mänskliga 

rättigheters perspektiv kan vi det som ett hatbrott mot kvinnor. Femicide behöver således 

uppmärksammas och lyftas ur den privata sfären och ses i ljuset av vad det egentligen är.  

Både artikel 1 och 2 i FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor belyser hur våld 

mot kvinnor sker överallt och hur våldet inte ska definieras som en privat angelägenhet.124 

Detta tas även upp i artikel 3 i den Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff 

och bekämpning av våld mot kvinnor som lyder ”varje kvinna har rätt att vara fri från våld 

både inom den offentliga och privata sfären”.125 

Dessa beskrivningar kan antas påvisa en tidigare problematik där våld mot kvinnor klassats 

som något privat. Artikel 12 och 16.2 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna nämner rätten till privatliv och hur familjen ska ses som samhällets 
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grundläggande enhet som ska skyddas.126 Detta skydd för privat- och familjelivet och 

kvinnors utsatthet för våld kan ses som en konflikt. Om hemmet ses som en privat plats och 

kvinnor utsätts för våld inom denna privata plats, kan skyddet för kvinnors frihet från att 

utsättas för våld, försvagas av rätten till privatliv. De sociala strukturer där familjen ses som 

samhällets kärna kan bidra till ett osynliggörande av våld i hemmet, då hemmet anses vara 

privat mark.127 På liknande sett kan termen ’våld i hemmet’ ses som missvisande och 

förminskande, då hemmet tenderar att vara en privat plats och således ses våldet som något 

privat. När det gäller femicide, visar statistiken på att de flesta är utförda just i hemmet, vilket 

klargör vikten av att lyfta fram hemmet som mer är en privat sfär. En större förståelse för den 

så kallade privata sfären och familjens maktstruktur behöver belysas för att förstå hur dessa 

påverkar våld mot kvinnor och femicide.  

Här blir det tydligt att den privata sfären kan ses som en sanningsregim i Foucaults 

bemärkelse, antingen inom familjen eller inom ett samhälle. Tidigare nämnda våldscykel som 

kvinnor går igenom när de utsätts för våld, visar på mannens strukturella beteende när han 

isolerar och kontrollerar kvinnan. Denna isolering kan ses som mannens makt att definiera 

den privata sfären och makten att bruka våld.  

Det finns två aspekter av rättigheter i relation till femicide, vilka är negativa och positiva 

rättigheter. En positiv rättighet är rätten till något, medan de negativa rättigheterna handlar om 

rätten att vara fri från något. Exempel på positiva rättigheter illustreras artikel 3 i FN:s 

deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor som uttrycker att kvinnor har rätt till lika 

åtnjutning och skydd av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter inom det 

politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, civila eller andra områden. Dessa rättigheter 

inkluderar, bland annat: rätten till liv, rätten till jämlikhet, rätten till frihet och säkerhet för 

personen.128 De negativa rättigheterna handlar om att skydda de rättigheter och friheter som 

vårt människovärde implicerar, medan de positiva rättigheterna beaktar upprätthållandet av 

vårt värde, helt enkelt att leva ett värdigt liv. Femicide kränker negativa rättigheter, men dessa 

påverkar även att kvinnor inte kan erhålla sina politiska och sociala rättigheter. Detta påvisas 

exempelvis i artikel 5 i den Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och 

bekämpning av våld mot kvinnor där konventionsstaterna uppmanas erkänna våld mot kvinnor 
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som ett hinder för kvinnor att utöva andra rättigheter inom det politiska och sociala.129 Ett 

historiskt och strukturellt förtryck av kvinnor visar att de överlag har sämre hälsa och lägre 

utbildning.130 Kvinnor som lever i våldsutsatta förhållande, kan på grund av rädsla och 

isolering, inte våga motsäga sig mannens kontroll och regler, vilket gör att de ibland inte kan 

erhålla sina positiva rättigheter. Exempelvis kan de positiva rättigheterna till utbildning och 

god hälsa kränkas av rätten till frihet, om kvinnor inte tillåts lämna hemmet. 

Hedersrelaterade mord ingår både i Wiendeklarationen om femicide och i WHO’s definition 

av femicide och förklaras som när en flicka eller kvinna dödas av en familjemedlem efter 

påstådda eller faktiska sexuella beteendeöverträdelser som exempelvis otrohet, graviditet 

utanför äktenskapet eller till och med om hon utsatts för våldtäkt. Hedersrelaterade mord kan 

även användas som en täckmantel för fall av incest och morden rättfärdigas för att skydda 

familjens rykte och heder.131 

Heder definieras enligt FN som en del av en traditionell familjeideologi som ställer upp 

villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll. Identiteter och handlingar som bryter mot dessa 

normer, exempelvis otrohet, sex före äktenskapet, att umgås med ”fel” personer och i vissa 

fall även att utsättas för våldtäkt, kan leda till bestraffningar och även dödligt våld.132 Genom 

att applicera en maktanalys till hedersrelaterat våld kan vi se dess strukturella karaktärsdrag 

och på så vis få tillgång till en djupare förståelse för vad det är. Hedersrelaterat våld utmärker 

sig genom ett kollektivt våld som begås av familjemedlemmar eller släktingar mot kvinnor 

eller flickor, men även män kan vara utsatta. Det tar sig i uttryck genom hot, våld och 

begränsningar av en ung persons frihet och handlingsutrymme att exempelvis välja partner. 

Den som utmanar eller trotsar familjens normativa ideal, straffas fysiskt eftersom att denne 

anses dra skam över familjen som i sin tur förlorar sin heder.133  

Då hedersrelaterat våld är starkt kopplat till familjen, blir det relevant att undersöka familjens 

maktstruktur. Connell ifrågasätter hur den normativa familjen i samhället bygger på en 

uppfattning av manlig maskulin dominans och kvinnlig underordning. Kvinnans plats är i 

hemmet där hon har huvudansvaret för hushållssysslor medan mannens roll är familjens 

skydd och kvinnans övervakare och beskyddare. Connell problematiserar denna normativa 

syn om familjen och menar att den baserar sig på patriarkala strukturer där män och kvinnor 
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inte anses lika mycket värda.134 Utifrån bilden av den normativa familjen, blir det tydligt 

vilken roll maktstrukturer spelar in när kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld och mord. Om 

den normativa familjen bygger på kvinnors underordning, är kvinnor mer sårbara för våld och 

femicide. 

Hedersrelaterade mord på kvinnor ses ofta som familjetragedier och illustrerar existensen av 

inbäddad kulturell acceptans kring diskriminering och våld mot kvinnor. Dessa brott kan i 

vissa fall uppmuntras av andra familjemedlemmar och på grund av juridiska och rättsliga 

stadgar kan mördaren skyddas med straffrihet i länder där hedersbrott är mer accepterat. 

Forskning från Storbritannien och Sverige visar på hur straffrättsliga system ofta 

karakteriserar dessa mord som "kulturella traditioner" snarare än som extrema former av våld 

mot kvinnor. Denna karaktärisering underminerar hur strukturella könsnormen påverkar dessa 

brott, där resultatet blir ett otillräckligt rättsligt och socialt skydd för flickor och kvinnor som 

hotas av hedersrelaterade mord.135  

Hedersrelaterade mord som framställs i form av ”kultur” och ”tradition” osynliggör de 

bakomliggande maktstrukturer som är grunden för detta extrema och dödliga våld mot 

kvinnor. Genom att erkänna hedersrelaterade mord som femicide och i sin tur som ett brott 

mot de mänskliga rättigheterna, skulle mekanismerna bakom det dödliga våldet att klargöras, 

vilket gör att femicide tas på större allvar. Det handlar inte om ett så kallat ”vanligt mord”, 

utan om hur en kvinna mördas av en familjemedlem för att hon inte lever upp till familjens 

normativa ideal. Detta går i linje med Wiendeklarationen om femicide som både tar upp 

hedersrelaterade mord som en form av femicide och samtidigt klarlägger att kvinnors utsatthet 

för våld inte bör rättfärdigas i termer av kultur och tradition.136 

Den Interamerikanska konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av våld mot 

kvinnor är unik i sitt slag, då det är den enda som nämner våld mot kvinnor med dödlig 

utgång, detta beskrivs i artikel 1. ”I denna konvention avses våld mot kvinnor handlingar eller 

beteenden som grundar sig på kön, vilket leder till dödsfall eller fysisk, sexuell eller psykisk 

skada eller lidande”.137 Det är således det enda juridisk bindande dokumentet som explicit 

erkänner femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 
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Foucault motsätter sig att maktperspektivet ska förstås i termer av ideologi eller vetenskap, 

utan menar istället att sanning och makt är desto avgörande.138 Utifrån Foucaults syn om den 

relationella makten som han menar är sammanlänkad med sanningen, kan den normativa 

familjen anses vara den enda sanna och således i en maktposition. I relation till 

hedersrelaterade mord blir familjen den sanningsapparat som har makten att definiera vad 

som är sanning. Om familjens heder står på spel, kan familjen rättfärdiga mordet på 

exempelvis en dotter, i förmån för att bibehålla familjens heder. Detta rättfärdigande kan 

dessutom förskönas i termer av kultur och tradition, som ett sätt att driva dessa sanningar 

vidare. För att förstå sanningens bakomliggande maktstruktur, måste det klargöras att det inte 

handlar om vad som faktiskt är sant eller falskt, utan snarare utifrån vilken kontext en sanning 

skapas. I vissa samhällen tydliggörs inte kulturella mönster eftersom att kulturen är så djupt 

rotad i samhällsdiskursen, att den antas för generell politik och således som en sanning.  

Då dessa sanningar är baserade på generell politik och i relation till samhällets rådande 

diskurs, kan sanningarna även ifrågasättas av en annan samhällsdiskurs. Detta kan ses som 

Foucaults syn på motstånd. Genom att ifrågasätta socialiserade normer och begränsningar går 

det att avskaffa sanningens hegemoniska kraft inom det sociala, kulturella och ekonomiska 

menar Foucault.139 Således bör familjens normativa roll och dess sanningar, ifrågasättas för 

att få bukt med hedersrelaterade mord som ett strukturellt hatbrott – femicide. Detta motstånd 

blir uppenbart först när en annan samhällsdiskurs tar kraft, och där sanningarna ställs i 

kontrast till andra sanningar.  

Genom att kalla femicide för hedersrelaterat mord, kan det extrema våldet också upprätthållas 

i samhällen där rådande diskurs förespråkar familjeheder. Hedersrelaterade mord kopplas ofta 

ihop med kultur, vilket både kan förminska allvarsamheten för dessa brott samt att förenkla 

rättfärdigandet av dessa, i samhällen där vikten av heder är vedertagen. Detta blir även synligt 

på ett rättsligt plan, då flera länder har en skyddande lagstiftning för förövare som begår 

hedersrelaterade brott.140 

Hedersrelaterade mord ger upphov till både rättsliga och moraliska kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. Enligt Donnelly kräver människovärdesprincipen att staten ska 

skydda medborgare som tillhör marginaliserade grupper som är utsatta för diskriminering på 

basis av deras ras, hudfärg, kön, religion eller annan status. Detta försäkrar att alla människor 
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behandlas som likvärdiga mänskliga varelser.141 Att applicera människovärdesprincipen och 

mänskliga rättigheters moraliska principer på hedersrelaterat våld och femicide, synliggörs de 

kränkningar som femicideoffer utstår. Människovärdesprincipen implicerar att vi ska visa lika 

respekt för alla människors värdighet.142 Kvinnor som utsätts för systematiskt våld blir inte 

behandlade med mänsklig värdighet och existensen av de flertalet konventioner och 

deklarationer som syftar till att skydda kvinnor från våld, visar på kvinnors särskilda utsatthet 

för våld. 

Sammanfattningsvis kan fenomenet femicide förklaras som en allvarligare form av våld mot 

kvinnor och som ett systematiskt och kontrollerat våld mot kvinnor som når dödlig utgång. 

Detta dödliga våld baseras på den ultimata kontrollen och den makt som män erhåller över 

kvinnor. Denna makt rättfärdigas i termer av patriarkala strukturer där kvinnor ses som 

underordnade män. Männens maktposition inom patriarkatet legitimeras utifrån stereotypa 

könsroller om män som maskulina, aggressiva och dominanta. Femicide och dess 

systematiska och strukturella natur som framgår av patriarkatet och hedersrelaterade mord, 

visar på att dessa mord på kvinnor är en extremare form av våld. Det dödliga och systematiska 

våldet drabbar enbart kvinnor och bör därmed ses som kvinnofientligt och som ett brott mot 

de mänskliga rättigheterna. 

6 Brister i skyddet från femicide 

I kapitel 4 har artiklar ur konventioner och deklarationer som relaterar till femicide lyfts fram 

för att få en överblick hur skyddet från femicide ser ut och vilka kränkningar som femicide 

ger upphov till. Detta avsnitt syftar till att bringa ljus över de hinder som existerar i de 

mänskliga rättigheternas skydd för kvinnor att leva ett liv fritt från våld. Trots att de 

mänskliga rättigheterna ämnar skydda människor så utsätts kvinnor dagligen för dödligt 

strukturellt våld världen över. Det kan vara konsekvenserna av att den globala arenan inte är 

enig om de mänskliga rättigheterna, eller att de djupt rotade maktstrukturer är svåra att ändra. 

Syftet är att undersöka huruvida det nuvarande skyddet från femicide är tillräckligt. Att belysa 

eventuella brister i skyddet skulle kunna utgöra en grund för utvecklingen av framtida skydd 

samt preventiva åtgärder som förhindrar att dessa brott och kränkningar sker.  

Genom att applicera en maktanalys på femicide kan bakomliggande maktstrukturer lyftas 

fram för att erhålla en större förståelse för varför existerande konventioner och deklarationer 
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inte fyller avsedd funktion. Skyddet kommer att analyseras utifrån tre nivåer, där den första 

fokuserar på generella rättigheter, den andra på kvinnors rättigheter och den tredje på våld 

mot kvinnor mer specifikt. Michel Foucault och Raewyn Connells relationella maktperspektiv 

kommer att användas för att besvara frågorna ’är existerande konventioner och andra 

dokument som relaterar till våld mot kvinnor tillräckliga för att hantera femicide som ett brott 

mot de mänskliga rättigheterna? Om inte, vilka skäl finns för att utveckla en 

femicidekonvention?’. 

6.1 Generella rättigheter 

I kapitel 4 belyses att femicide inte adresseras specifikt inom de generella rättigheterna, men 

däremot ger femicide upphov till kränkningar av rätten till liv. Detta avsnitt undersöker och 

analyserar om de generella rättigheterna kan vara tillräckliga för att adressera femicide. 

Dessutom analyseras maktstrukturer inom de mänskliga rättigheterna. 

Med uppkomsten av FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna blev det 

fastställt att alla människor har rätt att åberopa grundläggande fri- och rättigheter. Redan i 

artikel 1 påvisas alla människors lika värde och artikel 2 benämner hur alla människor, trots 

bakgrund och kön, är berättigade lika rättigheter och friheter, vilket även belyser kvinnors lika 

rättigheter i förhållande till män.143 Redan vid första anblick kan vi se att femicide tycks ge 

upphov till uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett exempel på sådana 

kränkningar finner vi i artikel 3 rätten till liv, frihet och personlig säkerhet.144 Artikeln talar 

inte om på vilket sätt en dör, utan endast var och ens rätt att leva. En kan fråga sig om ett så 

kallat vanligt mord skulle kunna klassas in under denna artikel. Femicide karaktäriseras av 

könsdiskriminering och extremt våld, vilket visar på kvinnors särskilda utsatthet för 

systematiskt våld. Femicide är främst studerat ur ett kriminologiskt perspektiv och som 

ytterligare en aspekt av mord.145 Utifrån denna aspekt existerar lite kvantitativa data kring 

studiet av femicide då avsaknad av bland annat offrens strukturella våldsutsatthet inte 

registrerats. Dessutom saknas kvalitativ forskning eftersom att döda kvinnor inte går att 

intervjua och observera.146 Studier kring femicide tenderar således att fokusera på förövaren 

och dess bakgrund, beteenden och särdrag.147 Faktum är att alla typer av femicide är ett 

uttryck av extremt våld och bör klassas som mer än just ett kriminellt våldsbeteende. Det 
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handlar om att förstå skillnaden mellan ett mord och femicide och dess bakomliggande 

strukturella maktkonstruktioner.148 Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet belyser inte 

denna särskilda utsatthet som kvinnor utstår och gör inte heller skillnad på olika sätt en 

berövas livet, utan endast rätten att leva. 

Kränkningar av detta extrema våld mot kvinnor blir även särskilt tydligt i artikel 5 som 

innebär att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning.149 Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet samt frihet från tortyr eller 

omänsklig behandling är därmed något som femicideoffer inte skyddas från. Utöver de 

uppenbara kränkningar som femicide tycks ge upphov till, behövs en bredare förståelse för de 

mänskliga rättigheternas uppkomst och dess maktstruktur. Eftersom att de allmänna 

rättigheterna inte adresserar femicide explicit blir det svårt att påpeka bristerna med de 

generella rättigheterna. Kanske är det bristerna i skapandet och enandet av de mänskliga 

rättigheterna som behöver belysas? 

Mänskliga rättigheter kan ses som ett politiskt, juridiskt och moraliskt begrepp.150 Fenomenet 

femicide kan kopplas till alla dessa perspektiv, exempelvis handlar det rättsliga perspektivet 

om hur lagen skyddar kvinnor från att utsättas för våld. Både den politiska och moraliska 

aspekten är dessutom tydlig när det gäller femicides strukturella och systematiska karaktär. 

Utifrån dessa moraliska, politiska och juridiska perspektiv, råder det fortfarande osäkerhet om 

vad de mänskliga rättigheterna består i och hur de tillämpas. Mänskliga rättigheter har både 

setts som ett sätt att kontrollera den politiska makten och som ett ramverk för globala 

händelser och traditionella metoder.151  

De mänskliga rättigheternas utmärkande särdrag bidrar dessutom till filosofiska utmaningar. 

Mänskliga rättigheters anspråk att appliceras globalt, trots världens olika kulturella och 

politiska metoder, gör det svårt att skapa rättigheter som både anses vara så pass starka att det 

faktiskt skyddar människor, men samtidigt så pass generella att hela världen ska enas.152 

Utifrån Namlis idé om en öppen universalism, finns det utrymme att ifrågasätta dominanta 

tendenser som rättfärdigar mänskliga rättigheter som universella ur ett visst liberalt 

perspektiv.153 Den öppna universalismen erkänner den politiska aspekten av mänskliga 
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rättigheter, vilket bidrar till den möjliga involveringen av moralisk och juridisk kritik kring 

den politik som innehas av makten.154 Foucault resonerar på liknande sätt när han talar om hur 

västvärldens maktspråk består av juridiska former. Han menar att statens fungerande 

maskineri bygger på maktrelationer i samhället såsom mannens dominans över kvinnan eller 

vuxnas dominans över barn, vilka behövs som specifika former av dominans och autonomi. 

Maktspråket sitter i lagen och behöver synliggöras för att kontrollera och utmana denna.155 

Dessa argument visar på hur de mänskliga rättigheterna i sig, besitter en maktposition i 

utformningen och tolkningen av rättigheter, där både moraliska, filosofiska och politiska 

utmaningar existerar. 

Den liberala förståelsen av mänskliga rättigheter har även ifrågasatts från feministiskt håll 

med argumentet att mänskliga rättigheter saknar könsneutralitet då de är baserade på den 

manliga normen. Mänskliga rättigheter är inriktade på stater, då dessa är de som blir ansvariga 

för kränkningar av rättigheterna. Stater är sin tur baserade och styrda av manliga enheter, 

vilket utgör mänskliga rättigheter som en manlig norm. Denna manliga normativa 

utgångspunkt kan påverka utformningen av skyddet för kvinnor, vilket kan bli försvagat och 

bidra till kvinnors underordning i samhället.156 

Även Connell drar kopplingar mellan kapitalistiska utvecklade samhällen och manlig 

överordning. Hon menar att det existerar fyra kärnkomponenter av manlig dominans när det 

kommer till könsmaktsstrukturer. Den första komponenten är institutionaliserat våld såsom 

militär, polis och fängelsesystem, som män överlag dominerar. Den andra komponenten är 

tung industri såsom stål- och oljeföretag samt högteknologisk industri. Kontroll och planering 

av statens maskineri är den tredje komponenten och den fjärde är attributen av en 

arbetarklassomgivning där fysisk hårdhet anses vara manligt och dominerande.157 Ur dessa 

idéer kan mänskliga rättigheters grund och uppbyggnad redan ses som ett ojämlikt koncept, 

där kvinnor och män har helt olika förutsättningar. Connell menar att myndigheten anses vara 

den legitima auktoritära makten, som i sin tur är kopplad till maskulinitet. Maktstrukturer är 

ett föremål för utövning såväl som ett tillstånd, vilket belyser patriarkatets strukturella 

komplexitet.158 Att tala om mänskliga rättigheter som något neutral och universellt är 

komplext och baserat på strukturella maktpositioner, vilket belyser de utmaningar som den 
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globala världen står inför. De allmänna rättigheterna adresserar inte femicide explicit, trots att 

femicide ger upphov till uppenbara kränkningar. Detta visar att de generella rättigheterna inte 

är tillräckliga för att hantera femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna, utan 

behöver kompletteras med ett särskilt skydd för kvinnors rättigheter och frihet från våld.  

6.2 Feminismparadoxen och kvinnors rättigheter 

Detta avsnitt behandlar den andra nivån om kvinnors rättigheter utifrån Kvinnokonventionen. 

En analys huruvida Kvinnokonventionen är tillräcklig för att skydda kvinnor från femicide 

samt komplexiteten med konventionen och dess syfte att förespråka kvinnor och mäns lika 

rättigheter kommer att diskuteras. 

Tidigare nämnda artiklar som relaterat till femicide, visar att femicide tycks ge upphov till 

uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och personlig 

säkerhet och frihet från våld i hemmet. Likaså utgör rätten till frihet från tortyr eller grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning uppenbara kränkningar. Frågan är 

om dessa artiklar i sig själva är tillräckliga för att skydda kvinnor från femicide, eller om det 

är artiklarnas sammansättning som garanterar skyddet. Här handlar det om att lyfta femicide 

som ett könsrelaterat brott, att kalla det för mord är att simplifiera och undergräva femicides 

strukturella och kvinnofientliga karaktär. En bredare förståelse av arbetet att lyfta fram 

kvinnors rättigheter behövs för att förstå svårigheterna med att uppnå jämställdhet och 

avskaffa våld mot kvinnor. Detta våld anses vara grunden till femicides uppkomst. 

Kvinnokonventionen kom år 1979 som ett sätt att lyfta kvinnors särskilda rättigheter. Trots 

Kvinnokonventionens värde, råder en viss skepsis kring konventionen och vägen till dess syfte 

att uppnå jämställdhet. Dianne Otto argumenterar för hur Kvinnokonventionen bidragit till att 

främja kvinnors rättigheter men belyser samtidigt brister med konventionen. Hon frågar sig 

huruvida målet är att män och kvinnor ska ha lika rättigheter och om detta är synonymt med 

att behandla dem lika inom mänskliga rättigheter. Otto menar att kvinnor och män utsätts för 

olika typer av brott mot mänskliga rättigheter och bör således behandlas annorlunda ur detta 

perspektiv.159 Reproduktiva rättigheter exemplifierar detta, då män inte föder barn behöver de 

inte dessa rättigheter. Däremot bör särskilda åtgärder vidtas vid dessa frågor när det gäller 

kvinnor. Detsamma gäller bristen av referensram för våld mot kvinnor, vilket är ett 

könsbaserat våld som inte män utsätts för i liknande utsträckning.160  
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Feminismparadoxen rör frågan huruvida kvinnors rättigheter bäst blir skyddade genom 

generella normer som behandlar kvinnor och män likadant eller om fokus bör ligga vid att 

definiera specificerade normer kring kvinnors rättigheter.161 Kvinnor och mäns rätt till lika 

rättigheter resulterar inte nödvändigtvis i lika behandling då deras utsatthet ser olika ut. 

Rättigheterna bör istället anpassas utifrån denna olikhet och de olika förutsättningar som 

kvinnor och män har menar Otto.162 Det handlar om att å ena sidan vilja likställa kvinnors 

rättigheter med mäns, å andra, belysa den särskilda utsattheten kvinnor som en grupp har, i 

förhållande till män.  

Detta går i linje med Connells kritik av könsrollsteorin, som saknar en maktrelation eftersom 

att könsroller underförstått behandlas jämlikt. Istället förespråkar Connell en integrering av ett 

relationellt maktperspektiv för en djupare förståelse av könsroller.163 Genom att kontrastera 

kvinnors rättigheter mot mäns, blir mannens position den normativa utgångspunkten för 

samhället och något som kvinnor ska eftersträva. Istället för att belysa ett jämställdhetsarbete 

där kvinnor och män tillsammans ska utveckla strategier för att uppnå jämställdhet, handlar 

det snarare om hur kvinnor ska ”komma ikapp” männens rättighetsprivilegium. Om kvinnors 

rättigheter ska likställas med mäns, måste de patriarkala strukturerna först undersökas för att 

förstå de olika utgångspunkterna som män och kvinnor har. Den normativa bilden om mannen 

som samhällets utgångspunkt ifrågasätts genom förespråkandet av begreppet femicide, som 

visar på kvinnors särskilda underordning och utsatthet vid dessa brott. 

Utifrån de patriarkala strukturerna är en generell utgångspunkt att kvinnor utsätt för mer våld i 

hemmet än män. Statistik visar att 35% av alla kvinnor i världen, någon gång blivit utsatta för 

fysiskt och/eller sexuellt våld, varav förövaren i majoriteten av fallen varit en nuvarande eller 

före detta partner. När det gäller dödligt våld mot kvinnor, är 38% av dessa utförda av 

kvinnans nuvarande eller före detta partner.164 Detta visar på kvinnors särskilda våldsutsatthet 

i nära relationer, som män inte utsätts för i lika hög utsträckning, vilket illustrerar 

feminismparadoxens utmaningar. 

Att behandla våld mot kvinnor som en form av diskriminering är ett effektivt sätt att 

säkerhetsställa att Kvinnokonventionen omfattar problemet hävdar Otto. 

Antidiskrimineringsarbetet hindrar emellertid utskottet från att fördöma könsdiskriminering 
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som ett direkt brott mot mänskliga rättigheter, såsom brott mot rätten till liv eller rätten att 

vara fri från tortyr, eftersom att det måste jämföras med män.165 Det problematiska är att 

Kvinnokonventionens särskilda skydd för kvinnor i förhållande till män, gör att kvinnor ses 

som den avvikande gruppen som därmed inte anses omfattas av det allmänna skyddet för 

mänskliga rättigheter. Detta visar återigen hur män ses som samhällets norm, medan kvinnor 

blir den avvikande gruppen. Kanske behöver kvinnor särskilda rättigheter så länge 

grundförutsättningar för könen ser olika ut, precis som marginaliserade grupper erhåller. 

Kvinnokonventionen går även djupare in i frågor som handlar om underliggande orsaker för 

kvinnors ojämställdhet samt ifrågasätter utövandet av religiösa och kulturella traditioner som 

bidrar till kvinnors underordnade position.166 Artikel 5 i Kvinnokonventionen ämnar motverka 

förlegade könsroller, vilket kan anses vara viktigt för att förstå hur män och kvinnor förväntas 

agera och bete sig både inom det privata och det offentliga. Genom att applicera ett 

maktperspektiv kan detta bidra till att frångå stereotypa könsroller där kvinnan främst ses som 

hustru och mamma. Istället ses kvinnan som egen individ och som en rättighetsbärare, vilket i 

sig kan förhindra hennes utsatthet för våld i hemmet. 

Enligt Foucault gör strukturer att den universella mänskliga naturen ständigt är i rörelse och 

under förändring, vilket gör att det inte existerar en absolut dominans eller makt. Istället tar 

makt olika uttryck och är förändringsbar beroende på rådande struktur och relation.167 Utifrån 

denna syn på makt som förändringsbar, skulle kvinnors rättigheter kanske stärkas när de 

patriarkala strukturerna ifrågasätts och möjliggör en förändring. Även Connell resonerar i 

liknande tankar, där långsiktiga samhällsförändringar för kvinnors rättigheter först sker vid 

kvinnors ifrågasättande av globala normer. Lokala avvikande grupper av kvinnor som 

motsätter sig patriarkala strukturer är ett första steg i lobbandet för att stärka kvinnors 

rättigheter.168  

Sammanfattningsvis kan Kvinnokonventionen ses som ett steg i rätt riktning för att stärka 

kvinnors rättigheter, däremot behöver kvinnors särskilda skydd från våld och femicide att 

belysas och stärkas, vilket kommer att analyseras i nästa avsnitt. 
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6.3 Våld mot kvinnor och våld i hemmet 

Detta avsnitt behandlar den tredje nivån och ämnar undersöka bristerna i de artiklar i 

deklarationer och konventioner som avser att skydda kvinnor från femicide och annat våld. En 

diskussion om konflikten mellan att både skydda rätten till privatliv och samtidigt skydda 

kvinnor från våld som sker i den privata sfären kommer att föras med syfte att belysa och 

ifrågasätta synen på våld i hemmet som något privat. 

Problemet med skyddet från femicide är att dödligt våld sällan omnämns i skyddet från våld 

mot kvinnor, trots att våld mot kvinnor både innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Den 

enda konventionen som nämner dödligt våld mot kvinnor är den Interamerikanska 

konventionen om förebyggande, straff och bekämpning av våld mot kvinnor. Trots att denna 

ratificerats av 25 länder, är Latinamerika en av världens mest drabbade regioner när det 

kommer till femicide. 14 av 25 länder i Latinamerika är rankade bland de länder med flest fall 

av femicide i hela världen, där 12 kvinnor och flickor dödas dagligen på grund av deras 

kön.169 

Ett särskilt skydd behövs för att garantera att kvinnor inte ska utsättas för femicide. Både 

Wiendeklarationen om femicide och FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 

belyser problematiken med femicide och våld mot kvinnor men deklarationerna har inget 

rättsligt stöd i sig, trots att mord är förbjudet. 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för 

historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot 

kvinnor är könsrelaterat på en strukturell nivå. I konventionen konstateras att kvinnor och 

flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld och våld i hemmet i större utsträckning än 

män. Att förebygga våld mot kvinnor beskrivs som avgörande för att kunna uppnå 

jämställdhet mellan kvinnor och män.170 Konventionen definierar även genus, vilket ska 

förstås som socialt konstruerade roller som ett samhälle anser passande för kvinnor och män. 

Detta inkluderande av genusbegreppet visar på en medvetenhet kring strukturella 

våldsbeteenden. Genom att synliggöra våld mot kvinnor som strukturellt och som ett 

könsrelaterat brott, kan konventionen anses ligga i framkant vad gäller skyddet för kvinnor 

som utsätt för våld i hemmet. 
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I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna beskrivs i artikel 16.2 familjen 

som den naturliga och grundläggande enheten i samhället som har rätt till statens skydd. 

Artikel 12 belyser att ingen får utsättas för ingripande i fråga om privatliv eller angrepp på sin 

heder.171 Utifrån familjen som den naturliga och grundläggande enheten i samhället kan en, 

liksom en del feministisk kritik av mänskliga rättigheter, fråga sig huruvida stater skyddar de 

existerande strukturer inom familjen som kan leda till våld i hemmet.172 Familjens 

grundläggande maktposition kan även tolkas som ett hinder för våldsutsatta kvinnor att bryta 

sig loss. Här kan vi finna en paradox av mänskliga rättigheters anspråk att skydda människor, 

samtidigt som detta skydd kan bidra till kvinnors utsatthet för våld. 

Artikel 12 lyfter rätten till privatliv och lagens skydd av angrepp mot ens heder.173 Detta kan 

anses självklart, samtidigt som just heder och privatliv starkt kopplas samman med våld mot 

kvinnor och femicide. I samhällen där femicide rättfärdigas i termer av heder, undermineras 

allvarsamheten kring dessa brott. Utifrån sociala skyddsnät så anses det finnas högre 

förberedelser och åtgärder för kvinnor som utsätt för våld av främlingar än av sin partner i 

nära relationer.174 Detta blir problematiskt då det indikerar på samhällets acceptans av våld 

inom hemmet, samtidigt som statistik pekar på att hemmet är kvinnans farligaste plats att 

utsättas för våld.175 Genom att erkänna familjen som den normativa och grundläggande 

enheten i samhället kan det liknas vid de sociala normer som menar att våld inom hemmet är 

en privat angelägenhet. Denna normativa föreställning bidrar till utbredningen och existensen 

av femicide.176  

Både Connell och Foucault belyser hur familjen och dess relationer är viktiga att förstå för att 

förstå makt. Connell ifrågasätter den normativa familjen, som hon menar utgår ifrån 

konservativ ideologi där familjen är grunden i samhället. Inom familjen existerar patriarkala 

mönster och maskulin auktoritet som bidrar till kvinnors underordning.177 

Foucault har en relationell syn på makt vilket innebär att makt grundar sig i relationer. 

Makten är samlad i samhällskroppen och maktrelationer är sammanvävda med andra 

relationer såsom klass, sexualitet och familj där ingen absolut dominans existerar, istället 

                                                 
171 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
172 Addo, 2010: 25-6 
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174 Radford och Russell, 1992: 10 
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handlar det om multipla former av dominansförbindelser.178 Likt Foucaults syn på multipla 

former av dominansförbindelser, kan könsmaktsordningen ses som ett liknande nätverk, där 

män besitter makt inom olika relationer och förbindelser. Mäns våld mot kvinnor kan grunda 

sig i denna makt, där män har makten att definiera verkligheten på olika nivåer. Foucault talar 

om att makten är sammanvävd med andra relation såsom sexualitet och familj. Den normativa 

familjens roll har diskuterats i tidigare avsnitt för att förstå dess inverkan på femicide. Denna 

roll är dessutom viktigt att belysa i syfte att förstå brister i skyddet från femicide. Mannens 

maktposition inom familjen kan stärkas både av könsmaktsordningens strukturella karaktär, 

men även av uppfattningen om den normativa familjen som grundpelare i samhället.  

Då femicide främst sker i nära relationer, blir familjens roll betydande. Bristerna ligger inte 

vid att rätten till ett privat liv existerar, utan vid det faktum att de djupt rotade maktstrukturer 

inom familjen sätter kvinnor i en våldsutsatt position där de själva inte har rätt att bestämma 

över sina liv. Det kan således finnas en konflikt mellan rätten till privatliv och kvinnors rätt 

till frihet från våld i hemmet. Rätten till privatliv kan motsägelsefullt anses skydda dessa 

familjestrukturer som utgör ett hot för kvinnors välmående och liv fritt från våld. 

Även i Kvinnokonventionen antas en normativ bild av kvinnors familjeliv som vedertaget 

heterosexuellt och i äktenskap. Detta kan utgöra kränkningar mot de kvinnor som avviker från 

denna normativa familjebild.179 Återigen antas den normativa familjen som samhällets 

utgångspunkt, vilket kan hämma skyddet för kvinnor som exempelvis lever i samkönade 

relationer.  

En möjlig tanke är att utformningen av de två ovannämnda artiklarna som behandlar 

privatlivet och familjen har använts som ett medel för att stater med kollektiv syn ska 

acceptera och implementera de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheters neutralitet kan 

ifrågasättas och dess förmåga att appliceras på både kollektiva och individuella samhällen. 

Detta visar dessutom på hur de mänskliga rättigheterna bidrar till filosofiska utmaningar och 

dess anspråk att appliceras globalt, trots världens olika kulturella och politiska metoder.180  

Kanske återgår vi till att diskutera en rättighetskonflikt mellan det kollektiva och det 

individuella. Precis som Namli förespråkar vid svåra fall av rättighetskonflikter, finns ett 

behov av en maktanalys. En maktanalys kan möjliggöra det rättsliga och politiska utövandet 
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som inte exkluderar socialt utsatta grupper från deras rätt att skyddas av mänskliga rättigheter 

och demokratiskt deltagande.181 Om kvinnor ses som en marginaliserad grupp, bör de kanske 

skyddas från våld i hemmet trots att detta kan krocka med rätten till privatliv. Donnelly 

argumenterar för inkluderandet av moraliska och politiska rättigheter och värderingar när en 

rättighetskonflikt uppstår där lagen inte kan ge stöd åt varken det ena eller det andra.182 

Människovärdesprincipens universella respekt för alla människors värdighet behöver beaktas i 

förmån för marginaliserade gruppers utsatthet för diskriminering. Detta försäkrar att alla 

människor behandlas som likvärdiga mänskliga varelser.183 Rätten till privatliv betyder 

nödvändigtvis inte att det finns en självklar korrelation till våld i hemmet, men den normativa 

familjens strukturella karaktärsdrag kan ändå ses som ett hinder för att skydda kvinnor från 

våld och femicide. Att inkludera människovärdesprincipen och ett moraliskt perspektiv på 

skyddet från femicide skulle bidra till synen av kvinnor som likvärdiga mänskliga varelser 

med rätten att leva ett liv fritt från våld och femicide. 

Sammanfattningsvis kan existerande konventioner och deklarationer inte anses adressera 

femicide på ett fruktbart sätt. De generella rättigheterna adresserar inte femicide 

överhuvudtaget, däremot ger femicide upphov för kränkningar av rätten till liv och säkerhet. 

Kvinnors särskilda rättigheter genom Kvinnokonventionen är ett första steg i att belysa 

kvinnors strukturella underordning, men konventionen har även visat på en viss problematik. 

Jämförandet mellan kvinnors rättigheter i förhållande till män, kan resultera i bilden av 

mannen som den normativa människan, vilket gör kvinnan fortsatt underlägsen. Vad gäller 

det särskilda skyddet från våld mot kvinnor och femicide, är det endast en konvention som 

nämner våld mot kvinnor med dödlig utgång. Flera deklarationer som ämnar skydda kvinnor 

från våld och femicide existerar, vilket visar på aktualiteten och behovet av dessa, däremot 

saknar deklarationerna i sig, rättsligt stöd. Alla konventioner och deklarationer belyser våld 

mot kvinnor och femicide som ett strukturellt brott som drabbar kvinnor avsevärt, vilket 

styrker uppsatsen idé om att analysera femicide ur ett maktperspektiv. Skyddet från våld mot 

kvinnor och femicide existerar men behöver stärkas, framförallt på ett rättsligt plan. 

7 Slutsats 

Syftet med detta arbete har varit att pröva tesen att femicide bör ses som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Genom att tala om femicide som ett brott mot de mänskliga 
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rättigheterna kan det bidra till förståelse och allvarsamhet kring dessa strukturella brott samt 

utgöra grunden för preventiva åtgärder som kan förhindra att dessa brott och kränkningar sker 

i framtiden. I detta kapitel kommer en diskussion kring huvudresultaten att föras och 

forskningsfrågorna besvaras mer konkret och knyts an till syftet. Forskningsfrågorna har 

analyserats utifrån ett relationellt maktperspektiv av Michel Foucault och Raewyn Connells 

idéer. Att studera femicide utifrån detta perspektiv har varit fruktbart för att förstå 

maktrelationers påverkan i uppkomsten av femicide. Både tidigare forskning och 

konventioner och deklarationer som behandlar våld mot kvinnor har klarlagt att just 

maktstrukturer spelar en stor roll och är fundamentala för att förstå uppkomsten av våld mot 

kvinnor och femicide.  

På vilket sätt kan femicide betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna? 

Femicide tycks ge upphov till uppenbara kränkningar av de allmänna mänskliga rättigheterna 

såsom rätten till liv och frihet från våld och tortyr. Dessutom är femicide kvinnofientlig och 

könsdiskriminerande till sin karaktär då detta dödliga våld enbart drabbar kvinnor. Denna 

enskilda könsdiskriminering skulle kanske i sig själv ge upphov till en rättighetskränkning. 

Utöver sådan könsdiskriminering, liksom ett strukturellt maktunderläge som gör kvinnor 

särskilt sårbara, så omfattar femicide även dödligt våld. Uppkomsten av femicide är tätt 

sammanlänkad med patriarkala strukturer, eftersom att kvinnor främst mördas av män i nära 

relationer. Denna maktrelation mellan mannen och kvinnan tar sig i uttryck som dominans, 

kontroll, aggressivitet och slutligen dödligt våld. Mäns maktposition över kvinnor har visat 

sig ta plats på alla samhällsnivåer, från statlig och institutionaliserad makt till makt i hemmet. 

Att synliggöra patriarkala strukturer och dess påverkan på alla olika samhällsnivåer ger inte 

bara förståelse, utan kan dessutom bringa verktyg för att ifrågasätta dessa djupt rotade 

strukturer som påverkar både män och kvinnor negativt. Kvinnors underordnade position 

erkänns av flera konventioner och deklarationer som belyser kvinnors särskilda utsatthet och 

vikten av att motverka förlegade könsroller i förmån för kvinnors rätt att leva ett liv fritt från 

våld.  

Trots att Diana Russell myntade begreppet femicide redan år 1976, så har begreppet inte fått 

stort genomslag och är inte väletablerat. Även den svenska avsaknaden av ordet femicide 

visar att det inte är väletablerat världen över. Det är därför av stor vikt att lyfta fram femicide 

som ett fenomen och enas om hur det ska förstås, vad som orsakar det och hur vi pratar om 

det. Genom att kalla femicide för hedersrelaterat mord eller familjetragedi undergrävs det 

könsrelaterade och allvarliga brott som ligger till grund att det faktiskt begås. Att bringa 
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femicide ut ur den privata sfären för att förstå och se femicide som ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna och inte som en familjeangelägenhet har visat sig vara en grundläggande faktor 

för att både synliggöra brottet, men även att förhindra framtida brott. Detta synliggörande kan 

både bidra med att ändra samhällets syn på kvinnor och ge staten möjlighet att agera kring 

dessa våldshändelser. 

Femicide kan betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna på grund av det ger 

upphov till kränkningar av de allmänna rättigheterna och har en könsdiskriminerande 

karaktär. Det dödliga våldet som enbart kvinnor utsätts för är systematiskt och strukturellt och 

grundar sig i patriarkala strukturer som kränker kvinnors mänskliga värdighet där de ses som 

det underlägsna könet. Det dödliga våldet mot kvinnor har ibland illustrerats som kulturella 

och traditionella metoder och som privata angelägenheter vilka är familjens sak. Detta har 

bidragit till ett underminerande av allvarsamheten kring femicide och ytterligare 

våldsutsatthet för kvinnor i hemmet. Att dödligt våld behandlas som en privatsak eller 

accepteras utifrån traditionella och kulturella metoder, belyser vikten av att lyfta fram 

femicide som mer än en privatsak och motiverar varför ett enande kring begreppet och 

fenomenet femicide behövs. Det systematiska, kvinnofientliga och dödliga våldet är 

oacceptabelt och motiverar således att femicide bör betraktas som ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna. 

Är existerande konventioner och andra dokument som relaterar till våld mot kvinnor 

tillräckliga för att hantera femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna? Om 

inte, vilka skäl finns för att utveckla en särskild femicidekonvention? 

Femicide ger upphov till kränkningar redan av de generella rättigheterna såsom rätten till liv 

och frihet från våld och tortyr, men belyser inte att kvinnor som grupp är särskilt utsatta. De 

konventioner och deklarationer som fokuserar på kvinnors rättigheter och våld mot kvinnor 

framställer våldet som könsrelaterat, dock är det enbart en konvention som nämner våld mot 

kvinnor med dödlig utgång.  

Det nuvarande skyddet från femicide kan anses bristfälligt. Femicides kvinnofientliga, brutala 

och strukturella karaktär skulle kunna skyddas av en egen konvention som kombinerar rätten 

till liv och frihet från systematiskt och könsrelaterat våld. Förslagsvis skulle den redan 

existerande Wiendeklarationen om femicide kunna utvecklas till en juridiskt bindande 

konvention, för att lyfta fram femicide som en extremt allvarlig form av våld mot kvinnor och 

som en kränkning av kvinnans rättigheter. Att synliggöra och ifrågasätta patriarkala 

maktstrukturer kan även ses som grundläggande för att förhindra femicide. Att ifrågasätta 
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patriarkala maktstrukturer stärker bilden av kvinnor som rättighetsbärare och kan därmed 

bidra till att motverka mäns våld mot kvinnor. Då femicide främst sker i nära relationer, blir 

familjens roll betydande, där djupt rotade maktstrukturer inom familjen sätter kvinnor i en 

våldsutsatt position där de själva inte har rätt att bestämma över sina liv. Rätten till privatliv 

och frihet från våld i hemmet kan således ge upphov till en rättighetskonflikt där rätten till 

privatliv kan skydda familjestrukturer som utgör ett hot för kvinnors välmående och liv fria 

från våld. 

Att synliggöra och ifrågasätta maktstrukturer har lyfts fram av både teoretiker och forskare, 

där mänskliga rättigheters maktposition även påverkar utfallet av dessa rättigheter och frågor. 

Om mänskliga rättigheter ses som ett maktmedel, kan de behöva utformas med hänsyn till de 

patriarkala strukturerna och kvinnor och mäns olika förutsättningar. Om kvinnor och män ses 

som jämlikar och en maktbalans mellan könen existerar skulle kanske kvinnors rätt till 

mänsklig värdighet och ett liv fritt från våld och femicide, respekteras. En 

femicidekonvention skulle inte nödvändigtvis hindra män från att begå femicide. Däremot 

skulle ett erkännande av femicide som ett brott mot de mänskliga rättigheterna, lyfta fram 

problematiken med femicide samt styrka kvinnors rätt att leva ett liv fritt från våld. 

Eftersom femicide tidigare främst har studerats ur ett rättsligt perspektiv är det intressant för 

framtida forskning att undersöka femicide ur ett sociologiskt perspektiv. Förslagsvis skulle 

kvalitativa studier med statliga myndigheter och kvinnoorganisationer ge ytterligare en aspekt 

av arbetet med femicide. Avsaknaden av statistik kring femicideoffer utgör även kvantitativa 

luckor som skulle vara intresseväckande. Dessutom skulle en djupdykning i policyarbetet och 

skyddet från våld mot kvinnor och femicide bilda ytterligare en infallsvinkel för framtida 

forskning. 
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