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Abstract 
 
Violence against women is a worldwide problem and a violation of women’s human rights and 

fundamental freedoms. The most serious form of violence against women is the killing of 

women. Killing of women can occur through femicide, which means killing of a woman be-

cause she is a woman. The methodology in this thesis is a critical analysis of ideas where the 

hypothesis ”Distinguishing femicide from other forms of murder is important in order to coun-

teract (lethal) violence against women” is tested. The purpose of the thesis is thus to investigate 

the importance of having a concept that distinguishes the killing of women because they are 

women from other forms of killing in order to protect women from having their human rights 

violated. 

 

An examination is made of arguments for a distinction or a non-distinction of femicide from 

other forms of murder. The strongest arguments that emerge for a use of the term are that the 

phenomenon becomes more psychologically prominent in our observations if it is named and 

that the naming enables the phenomenon to be counteracted and makes it possible to make 

demands on governments regarding the problem. Some of the strongest arguments against the 

use of the term is that it is a limited concept if it does not take into account categories other than 

gender, such as ethnicity, coloniality, age, disability and sexuality and that the definition of 

what should be included in the term femicide is diffuse. 

 

The arguments are analyzed using bell hooks’ intersectional feminist theory and Finn Mac-

kay’s radical feminist theory. Subsequently, an axiological consequence assessment is carried 

out to arrive at a position regarding whether the hypothesis is considered reasonable or 

whether there are more convincing arguments as to why the hypothesis should be rejected. 

The position taken is that the hypothesis ”Distinguishing femicide from other forms of murder 

is important in order to counteract (lethal) violence against women” is reasonable and should 

not be rejected, but that there is still much to be done for the concept to achieve its purpose. 

Thus, the concept of femicide is considered to be able to help protect women from being ex-

posed to violence and thereby protect women from having their human rights and fundamen-

tal freedoms violated. 
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Inledning	
Våld mot kvinnor är ett problem som förekommer världen över och i många olika skepnader. I 

Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor stadgas att våld mot kvinnor utgör en kränk-

ning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter.1 På en global nivå är de vanligaste 

formerna av våld mot kvinnor våld i nära relationer, sexuellt våld, kvinnlig könsstympning, 

människohandel inklusive tvångsprostitution och ekonomiskt utnyttjande av kvinnor, våld mot 

kvinnor i konfliktmiljöer samt femicide.2 Av det breda spektrum av våldsformer kan femicide 

ses som den allra mest allvarliga formen. Femicide anses allmänt innebära avsiktligt dödande 

av kvinnor på grund av att de är kvinnor, medan bredare definitioner av begreppet inkluderar 

allt dödande av kvinnor.3 Det är detta begrepp som kommer att stå i fokus i denna studie. 

 

Den person som ofta tillskrivs utformandet av definitionen av femicide är den feministiska för-

fattaren och aktivisten Diana E. H. Russell. Russell hörde först talas om begreppet femicide 

1974 och blev intresserad av detta ord som ett substitut till det könsneutrala ordet homicide. 

Russell definierade till en början femicide som ”hate killing of females perpetrated by males”.4 

Under åren gjorde Russell några ändringar i sin definition och valde till slut att definiera femi-

cide som ”the killing of females by males because they are female.” Hon använder ordet 

”female” istället för ”women” för att förtydliga att hennes definition även inkluderar flickor.5 

Exempel på dödande av kvinnor och flickor som ingår i Russells definition av femicide är ste-

ning till döds; hedersmord; våldtäktsmord; mord utfört av deras makar eller pojkvänner; hem-

giftsrelaterade mord; dödsfall till följd av könsstympning; kvinnliga sexslavar, kvinnor i män-

niskohandel och prostituerade kvinnor som dödas av sina ”ägare”; samt dödande av kvinnor 

utfört av kvinnofientliga främlingar, bekanta eller seriemördare.6 

 

 
1 Declaration on the elimination of violence against women (1993), United Nations. 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 
2 World Health Organization & Pan American Health Organization, Understanding and addressing violence 
against women - Overview, 2012, https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/77433/WHO_RHR_12.35_eng.pdf?sequence=1 (hämtad 2022-02-09), s. 2. 
3 Ibid., s. 1. 
4 Diana. E. H. Russell, The origin and importance of the term femicide, 2011, https://www.dianarus-
sell.com/origin_of_femicide.html (hämtad 2022-03-02). 
5 Russell, The origin and importance of the term femicide. 
6 Ibid. 
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I likhet med Russell beskriver Förenta Nationerna (FN) att femicide bland annat kan ta form av 

dödsfall till följd av könsstympning och könsbaserade mord kopplade till människohandel. De 

tillägger även att femicide kan ske i form av exempelvis mord på kvinnor till följd av våld i 

nära relation, dödande av kvinnor på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet samt 

riktat dödande av kvinnor i samband med väpnad konflikt.7 FN:s definition av femicide skiljer 

sig dock från Russells definition i den bemärkelsen att Russell fastställer att det är män som 

utför brotten. I FN:s definition framgår det inte kön på förövaren.8 

 

Enligt Russell måste dödande av kvinnor skiljas mellan de som är femicide och de som inte är 

det på samma sätt som dödande av afroamerikaner eller andra minoritetsgrupper måste särskil-

jas mellan de som har ett rasistiskt motiv och de som inte har det. På så sätt är dödande av 

kvinnor inte femicides om offrets kön är irrelevant för gärningspersonen.9 Denna avgränsning 

kan dock uppfattas som svår i praktiken och ibland även problematisk. Enligt Världshälsoorga-

nisationen (WHO) är det en utmaning att samla in korrekta uppgifter om femicide då polisen 

och medicinska datainsamlingssystem i de flesta länderna i världen dels inte har den nödvän-

diga informationen och dels inte rapporterar om offret och gärningspersonen hade någon form 

av relation eller vad det var för motiv som ledde till dödandet.10 

 

Att ett särskiljande mellan femicide och andra former av mord kan ses som problematiskt har 

också att göra med vad som kan utläsas av en sådan statistik. Den amerikanske journalisten och 

essäisten Charles Bowden som under flera år studerade mord i den mexikanska staden Ciudad 

Juárez hävdar att under tvåtusentalets första decennium hittades omkring fyrahundra kvinnor 

dödade i staden, vilket motsvarar ungefär tio till tolv procent av alla mord. Bowden menar att 

fokuset på dessa mord riskerar att osynliggöra de mördade männen.11 Molly Molley hävdar att 

mord på kvinnor i Ciudad Juárez inte kategoriseras efter typen av brott, då exempelvis en kvinna 

som skjuts till döds vid ett rån ofta räknas med i femicide-statistiken även om ingenting indi-

kerade att hon dödades för att hon var kvinna. Molley ser ett problem i ett extremt fokus på 

 
7 United Nations Office on Drugs and Crime, Symposium on Femicide: A Global Issue that Demands Action!, 
u.å., https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/DCN5-Symposium-on-femicide-a-global-issue-that-demands-ac-
tion.html (hämtad 2022-04-02). 
8 Ibid. 
9 Russell, The origin and importance of the term femicide. 
10 World Health Organization & Pan American Health Organization, Understanding and addressing violence 
against women - Femicide, 2012, https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf?sequence=1 (hämtad 2022-02-09), s. 1. 
11 Charles Bowden, Murder City: Ciudad Juárez and the global economy’s new killing fields, illustrerad up-
plaga. (New York: Nation Books, 2011), 13-14. 
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kvinnliga offer då hon anser att inget offer bör värderas högre än ett annat. Hon menar även att 

det måste tas i beaktande att inte alla kvinnliga offer dödas på grund av en sexuell anledning 

eller för att hon är kvinna.12 

Syfte	&	frågeställning	
 

Syftet med denna studie är att undersöka vikten av begreppet femicide. Med detta menas inte 

enbart själva begreppet i sig, då det finns flera liknande begrepp som beskriver dessa företeel-

ser. Istället menas vikten av att ha ett begrepp som särskiljer dödande av kvinnor för att de är 

kvinnor från andra former av dödande, såsom dödande av män. Anledningen till att denna studie 

görs är att kvinnovåldet är ett problem världen över som äventyrar kvinnans grundläggande 

mänskliga rättigheter. Att granska och problematisera särskiljandet av femicide från andra for-

mer av mord kan i bästa fall leda till bättre svar på hur dessa brott ska betraktas för att i framti-

den kunna upphöra. 

 

Studiens metodologiska utgångspunkt är en kritisk idéanalys där tesen ”Att skilja på femicide 

från andra former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) våld mot kvinnor” 

är det som formar undersökningen. Ordet ”dödligt” står i tesen inom parentes då denna form av 

våld står i fokus i studien, men då även annan form av våld mot kvinnor tas i beaktning. För att 

testa tesen belyses och diskuteras olika forskares argument för att särskilja femicide från andra 

former av mord kontra argument att inte särskilja femicide från andra former av mord. För att 

uppnå studiens syfte kommer förutom prövningen av tesen även följande frågeställning att be-

svaras: 

● Vilka argument finns för ett särskiljande respektive ett icke särskiljande av femicide 

från andra former av mord och hur starka är argumenten? 

Vad som i frågeställningen menas med “starka” är hur övertygande argumenten är att de kan 

fungera skyddande från kränkningar av mänskliga rättigheter. Utöver denna frågeställning be-

aktas även ett antal analysfrågor. Analysfrågorna som artikuleras är baserade på studiens teori 

och ställs till varje forskningsartikel som tas upp till diskussion. Då analysfrågorna grundar sig 

i de aktuella teorierna presenteras de i slutet av teoriavsnittet. 

 
 

12 Christopher Hooks, Q&A with Molly Molloy: The story of the Juarez femicides is a ‘myth’, 2014, 
https://www.texasobserver.org/qa-molly-molloy-story-juarez-femicides-myth/ (hämtad 2022-02-22). 
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Disposition	
 
I studiens inledande del presenteras studieämnet femicide och vad detta begrepp innebär. Här 

introduceras studiens syfte samt dess frågeställning som ska besvaras och tesen som ska leda 

till ett ställningstagande. I efterföljande del presenteras aktuella MR-dokument där Kvinnokon-

ventionen berör diskriminering av kvinnor samtidigt som Istanbulkonventionen, Belém do Pará 

och Pekingplattformen riktar in sig på våld mot kvinnor och Wiendeklarationens symposium 

om femicide berör just femicide. Studien övergår sedermera till en teori- och metoddel där bell 

hooks intersektionella feministiska teori och Finn Mackays radikala feministiska teori present-

eras. Här introduceras även de analysfrågor som ska ställas till varje granskad forskningsartikel 

samt studiens metodologiska utgångspunkt som tar form genom en kritisk idéanalys och axio-

logisk konsekvensprövning. 

 

I studiens fjärde del presenteras tidigare forskning som först tar avstamp i våld mot kvinnor 

generellt för att sedan orientera sig i mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor för att slutligen 

rikta in sig på mänskliga rättigheter och femicide. Därefter följer en resultatdel där de aktuella 

forskarna presenteras utifrån analysfrågorna. I analysdelen presenteras därefter de starkaste ar-

gumenten för ett särskiljande eller ett icke särskiljande av femicide från andra former av mord 

i ljuset av de två feministiska teorierna. I diskussionsdelen görs en axiologisk konsekvenspröv-

ning där argumenten i form av konsekvenser diskuteras utifrån om de underlättar eller försvårar 

möjligheten att leva ett gott liv fritt från kränkningar av mänskliga rättigheter. Konsekvens-

prövningen leder därefter fram till ett ställningstagande angående om tesen ”Att skilja på femi-

cide från andra former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) våld mot 

kvinnor” är rimlig eller om den bör förkastas. I den avslutande delen av studien presenteras 

dess slutsatser samt bidrag till mänskliga rättigheter och vidare forskning. 

MR-dokument	om	våld	mot	kvinnor	och	femicide	
 

I följande avsnitt presenteras centrala mänskliga rättigheter-dokument som behandlar våld mot 

kvinnor och femicide. Detta görs för att ge en bild av hur denna problematik behandlas i fram-

trädande dokument och för att understödja att våld mot och dödande av kvinnor är ett reellt hot 

mot de grundläggande mänskliga rättigheterna som måste beaktas. 
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Kvinnokonventionen	
 

Kvinnokonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1979 och trädde i kraft 

som ett internationellt fördrag den 3 september 1981. Det är det centrala och mest omfattande 

dokumentet gällande avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor. Konventionen 

är förankrad i FN:s mål om att på nytt bekräfta tron på grundläggande mänskliga rättigheter, i 

personens värdighet och värde och på lika rättigheter för män och kvinnor. Konventionen är en 

internationell rättighetsförklaring för kvinnor, men också en agenda för länder att garantera 

åtnjutandet av dessa rättigheter hos befolkningen.13 I del 1 artikel 1 i konventionen framgår att: 

 
For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean 

any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose 

of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their 

marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental free-

doms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.14 

 

Kvinnokonventionen berör diskriminering av kvinnor, men nämner inte våld mot kvinnor ex-

plicit. En konvention som däremot gör det är Istanbulkonventionen. 

Istanbulkonventionen	
 

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

hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, är en konvention från 2011 som trädde i kraft 2014. 

Konventionen skapades för att på en pan-europeisk nivå skydda kvinnor mot alla former av 

våld och förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.15 I konventionen 

konstateras att kvinnor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld i större utsträckning än män 

samt att våld i hemmet drabbar kvinnor oproportionerligt mycket.16 I kapitel 1 artikel 3 i kon-

ventionen definieras våld mot kvinnor som:  

 
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, 

 
13 Declaration on the elimination of violence against women (1993), United Nations. 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 
14 Ibid. 
15 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 
(2011:Nr 210). Europarådet. https://rm.coe.int/1680462544 
16 Ibid., s. 4. 
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psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvin-

nor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om 

det sker i ett offentligt eller privat sammanhang.17 

 

I samma artikel definieras våld i hemmet som: 

 
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 för-

övaren delar eller har delat bostad med brottsoffret eller inte.18 

 

Könsrelaterat våld definieras i samma artikel som ”våld som riktas mot en kvinna på grund av 

att hon är kvinna eller som drabbar kvinnor oproportionerligt”.19 Begreppet kvinnor omfattar i 

konventionen även flickor under 18 år.20 

Belém	do	Pará	
 

Innan Istanbulkonventionen skapades trädde en annan konvention om våld mot kvinnor i kraft 

på andra sidan Atlanten. Detta var Interamerikanska konventionen om att förebygga, bestraffa 

och eliminera våld mot kvinnor, som namngavs efter den brasilianska staden Belém do Pará. I 

konventionen stadgas att våld mot kvinnor utgör en kränkning av deras mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter samt utgör ett brott mot den mänskliga värdigheten och är en mani-

festation av de historiskt ojämlika maktrelationerna mellan kvinnor och män.21 I kapitel 1 artikel 

1 stadgas att våld mot kvinnor ska förstås som ”any act or conduct, based on gender, which 

causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the 

public or the private sphere”.22 I kapitel 1 artikel 2 framgår att: 

 
Violence against women shall be understood to include physical, sexual and psychological vio-

lence: 

a. that occurs within the family or domestic unit or within any other interpersonal relationship, 

whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the woman, includ-

ing, among others, rape, battery and sexual abuse; 

 
17 Ibid., s. 5. 
18 Ibid., s. 5. 
19 Ibid., s. 5. 
20 Ibid., s. 5. 
21 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women “Con-
vention of Belem do Para” (1994). Inter-American Commission of Women. https://www.ref-
world.org/pdfid/3ae6b38b1c.pdf 
22 Ibid. 
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b. that occurs in the community and is perpetrated by any person, including, among others, rape, 

sexual abuse, torture, trafficking in persons, forced prostitution, kidnapping and sexual harass-

ment in the workplace, as well as in educational institutions, health facilities or any other place; 

and 

c. that is perpetrated or condoned by the state or its agents regardless of where it occurs.23 

Pekingplattformen	
 

Pekingplattformen är ett tilläggsdokument till FN:s kvinnokonvention och en framträdande 

handlingsplan vad gäller vägledning för att förverkliga jämställdhet och mänskliga rättigheter 

för kvinnor.24 I handlingsplanen stadgas att våld mot kvinnor är ett hinder för att kunna uppnå 

mål såsom jämställdhet, utveckling och fred samt kränker, försämrar och omintetgör kvinnors 

åtnjutande av deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.25 Enligt deklarationen 

avser våld mot kvinnor varje handling av könsrelaterat våld som leder till, eller sannolikt kom-

mer att resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor.26 

Wiendeklarationens	symposium	om	femicide	
 

Det finns även internationella dokument som inte enbart handlar om våld mot kvinnor på en 

övergripande nivå, utan specifikt riktar in sig på femicide. Ett av dessa är Wiendeklarationen i 

sitt symposium om femicide från 2012. Detta dokument skapades då medlemmarna som när-

varade vid mötet var oroliga över faktumet att femicides ökar över hela världen och ofta förblir 

ostraffade, vilket medför att kvinnors underordning och maktlöshet förstärks samtidigt som det 

skickar ut ett budskap till samhället om att våld mot kvinnor är acceptabelt och oundvikligt.27 I 

detta dokument definieras femicide som dödandet av kvinnor på grund av deras kön.28 I doku-

mentet betonas att traditioner och kultur inte kan användas som rättfärdigande för kränkningar 

av kvinnors mänskliga rättigheter, i synnerhet rätten till liv och rätten att vara fri från våld.29 

 
23 Ibid. 
24 Beijing Declaration and Platform for Action (1995). UN Women. https://www.unwomen.org/en/digital-li-
brary/publications/2015/01/beijing-declaration, s. 3. 
25 Ibid., s. 76. 
26 Ibid., s. 76. 
27 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (2013:Nr 22). United Nations Economic and Social 
Council. https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/22_Session_2013/CCPCJ_22-In-
dex.html, s. 2. 
28 Ibid., s. 2. 
29 Ibid., s. 2. 
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Femicide beskrivs även som en allvarlig och oacceptabel kränkning av kvinnors mest grund-

läggande mänskliga rätt till liv.30 

Teori	&	metod	
 

I följande del presenteras teori och metod. Avsnittet inleds med en presentation av de två teori-

erna samt analysfrågorna som senare ligger till grund för resultatet. Därefter följer en redogö-

relse för studiens metod, vilket inkluderar en kritisk idéanalys och axiologisk konsekvenspröv-

ning samt en beskrivning av hur litteratursökningen gått till. 

bell	hooks	-	intersektionell	feministisk	teori	
 

I bell hooks31 feministiska, intersektionella teori kritiserar hon det endimensionella perspektiv 

som enbart fokuserar på kön och som har blivit ett återkommande drag i den feministiska rö-

relsen.32 hooks menar att många privilegierade feminister inte förstår eller vägrar att ta in kom-

plexiteten i hur förtryck som utgår ifrån kön, ras och klass är interrelaterade.33 hooks beskriver 

förtryck som frånvaron av val och denna frånvaro utgör det primära förhållandet mellan de 

förtryckta och de som förtrycker. hooks menar att då många kvinnor i den amerikanska kontex-

ten har möjlighet att göra val så är exploatering eller diskriminering begrepp som beskriver 

kvinnors kollektiva situation i USA bättre än vad begreppet förtryck gör. hooks menar dock 

inte att det inte finns förtryckta kvinnor i USA. Hon menar istället att då vita medelklasskvinnor 

har beskrivit sig själva som förtryckta har de inte tagit hänsyn till sina ras- och klassprivilegier. 

De har i många fall då inte tagit hänsyn till ett rådande klassförtryck eller till rasismen.34 hooks 

menar att vita kvinnor och svarta män har en liknande position då de både kan vara förtryckare 

och bli förtryckta. Detta beror på att svarta män kan bli förtryckta av vita personer genom rasism 

samtidigt som de kan förtrycka kvinnor genom sexism. Vita kvinnor kan förtryckas av män 

genom sexism samtidigt som de kan förtrycka svarta personer genom rasism. Svarta kvinnor 

kan däremot enbart bli förtryckta då det inte finns någon kategori av personer som de kan dis-

kriminera, exploatera eller förtrycka.35 

 
30 Ibid., s. 3. 
31 bell hooks namn skrivs med gemener då hon själv valde att skriva denna pseudonym på detta sätt för att foku-
sera uppmärksamheten på sitt budskap snarare än sig själv. 
32 bell hooks, Feministisk teori från marginal till centrum, 3 uppl. (Stockholm: Lil’Lit Förlag, 2014), s. 19. 
33 Ibid., s. 34. 
34 Ibid., s. 22-24. 
35 Ibid., s. 34-35. 
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hooks kritiserar feministers strävan att bli jämlikar till män, då hon anser att män inte är jämlikar 

inbördes till varandra på grund av en klasstruktur där det råder vit överhöghet, kapitalism och 

patriarkat. Att kvinnor kollektivt ska sträva efter att bli jämlikar med män är enligt hooks en 

förenklad bild som bortser ifrån ras och klass som faktorer som samverkar med sexism och 

tillsammans avgör i vilken utsträckning en individ kommer att utsättas för diskriminering, ex-

ploatering och förtryck.36 hooks anser att mäns våld mot kvinnor i familjen är ett uttryck för 

mäns herravälde, men hon menar även att den formen av våld inte går att lösgöra från alla andra 

våldshandlingar mellan de som har makt och dominerar och de som är maktlösa och domineras 

i samhället. Dock bygger även hooks feministiska intersektionella teori på ett ifrågasättande av 

att den feministiska rörelsen framför allt fokuserar på mäns våld och blundar för i vilken ut-

sträckning även kvinnor utövar tvingande auktoritet över andra eller använder sig av våld. 

hooks anser att våldsproblemets omfattning kan felbedömas om det enda fokuset är att stoppa 

mäns våld mot kvinnor.37 

 

Enligt hooks har män som aktivt kämpar mot sexismen en plats i den feministiska rörelsen. Hon 

menar att kvinnor som inte ser något värde i mäns deltagande inte förstår att om män inte tar 

ett likvärdigt ansvar som kvinnor i kampen för att avskaffa sexismen, kommer den feministiska 

rörelsen fortsatt att spegla de sexistiska motsättningar som kvinnorna kämpar för att utplåna.38 

hooks anser att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett förverkligande av hierarkiskt styre 

och tvingande auktoritet som bejakas, accepteras och hyllas. Samhällets acceptans och stöd för 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer bidrar till att det vidmakthålls samt att det blir svårt att 

inskränka eller avskaffa det. Acceptansen av våldet kan till viss del förklaras av den patriarkala 

ordningen som understödjer mäns våldsanvändande som ett verktyg för att utöva herravälde 

över kvinnor.39 Dock menar hooks att uppmärksamheten inte enbart kan vara riktad mot mäns 

våld mot kvinnor för att kunna få grepp om våldets hela problematik. Hon menar att det måste 

göras ett motstånd mot användandet av våld som medel för social kontroll även i andra former 

 
36 Ibid., s. 38. 
37 Ibid., s. 156-157. 
38 Ibid., s. 113-114. 
39 Ibid., s. 159. 
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såsom vuxnas våld mot barn, rasistiskt våld och krig. Med detta menar hooks att den feminist-

iska kampen för att stoppa mäns våld mot kvinnor måste utvidgas till att stoppa alla typer av 

våld.40 

Finn	Mackay	-	radikal	feministisk	teori	
 

I Mackays radikala feministiska teori är förkastandet av biologisk essentialism, alltså tron på 

medfödda biologiska könsroller, en nyckelsats. Hen41 anser att kön är en social konstruktion, 

vilket medför att mäns våld snarare är politiskt än biologiskt.42 En fråga som Mackay ställer sig 

och som hen anser hör den radikala feminismen till är varför maskulinitet definieras genom 

våld och hur det kan förändras.43 Ett av Mackays kriterier för sin radikala feministiska teori är 

ett fokus på alla former av mäns våld mot kvinnor och männens nyckelroll i kvinnoförtrycket i 

bred mening.44 Mackays radikala feminism prioriterar en analys av mäns våld mot kvinnor.45 

Hen anser dock att trots att feminism har olika inriktningar är det i alla fall gemensamt en rörelse 

för kvinnors jämställdhet med män vad gäller juridiska rättigheter, erkännande och tillgångar. 

Mackay anser att den radikala feminismen är en revolutionär rörelse för social rättvisa som 

arbetar för en bättre värld och för befrielsen av kvinnor genom att utmana och förändra patriar-

katet för att det en dag ska upphöra.46 

 

Mackay menar att mäns våld mot kvinnor är en av de största utmaningarna för mänskliga rät-

tigheter världen över och i detta problem inkluderar hen bland annat våldtäkt, våld i hemmet, 

tvångsäktenskap, sexuella övergrepp, stalkning, sexuellt utnyttjande i prostitution och traffick-

ing, kvinnlig könsstympning och hedersbrott.47 Mackay menar att dessa brott även brukar defi-

nieras som könsbaserat våld, vilket då tar bort antagandet om att förövaren är en man. Mackay 

anser att språk är viktigt och att denna definition antyder könsneutralitet, vilket gör att könsbe-

stämda fakta om sexuellt våld och våld i nära relationer döljs. Fokus försvinner då från det 

 
40 Ibid., s. 171. 
41 Pronomenet hen/hens används för Mackay då det är den vanligaste översättningen av det könsneutrala prono-
menet they/them som Mackay själv väljer att använda. 
42 Finn Mackay, Radical feminism: Feminist activism in movement, 1 uppl. (London: Palgrave macmillan, 
2015a), s. 127. 
43 Finn Mackay, Don’t write off radical feminism - it’s always been ahead of its time, 2021, https://global-fac-
tiva-com.ezproxy.its.uu.se/ga/default.aspx (hämtad 2022-03-05). 
44 Mackay, “Radical feminism”, Theory, Culture & Society Vol. 32, nr. 7-8 (2015b), s. 334. 
45 Mackay 2015a, s. 60-61. 
46 Finn Mackay, Don’t write off radical feminism - it’s always been ahead of its time. 
47 Mackay 2015a, s. 9. 
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faktum att män utgör en överväldigande majoritet av förövarna av dessa former av brott medan 

kvinnor utgör en överväldigande majoritet av offren.48 Mackay anser att det är av vikt att denna 

form av könsbaserat våld kallas vid dess rätta namn, alltså att det benämns som mäns våld mot 

kvinnor: 

 
But why does it matter what we call it, as long as there is concerted action to respond 

to and prevent such crimes? It matters because if we really want to fix something that 

is broken, if we want to heal these fractures in our society, then we need to understand 

their causes.49 

 

Mackay anser att feminismen inte tvekar att nämna förövarna av våld mot kvinnor eller köns-

baserat våld genom att specifikt hänvisa till dessa brott som mäns våld mot kvinnor och detta 

är enligt Mackay allra tydligast i radikal feminism.50 Mackay menar dock inte att alla män 

automatiskt är våldsamma på grund av att de är män eller att män själva inte blir utsatta för 

våld.51 Dock menar hen att ett vanligt förekommande problem är att en prioritering av kvinnor 

alltför ofta ses som exkludering av män.52 

 

Mackay menar att det är få saker som förenar alla kvinnor i världen och att det är möjligt att det 

enda som gör det är den levda erfarenheten av att bli behandlad som kvinnor i ett samhälle där 

det innebär andra klass och att kvinnors kroppar behandlas likaså. Följaktligen leder det till en 

gemensam upplevelse av att motstå och överleva sexism i många, föränderliga former.53 

Mackay menar dock inte att alla kvinnor utsätts för samma former av förtryck då förtrycket 

påverkas av olika identitetsfaktorer såsom hudfärg och sexuell läggning.54 Mackay anser dock 

att begreppet intersektionalitet har missbrukats. Anledningen till att hen tar denna ståndpunkt 

är att hen anser att det är många personer som ifrågasätter feministers fokus på kvinnor och 

patriarkatet eftersom alla människor blir förtryckta. Mackay menar att ett intersektionellt fokus 

kan användas i viss mån, men att det inte kan användas för att föra bort fokuset från det förtryck 

som kvinnor utsätts för.55 

 
48 Ibid., s. 10. 
49 Ibid., s. 10. 
50 Ibid., s. 11. 
51 Ibid., s. 69 & 64. 
52 Ibid., s. 120. 
53 Ibid., s. 122.  
54 Ibid., s. 106. 
55 Finn Mackay, “What is intersectionality?”, Gaze: A modern review nr 1 (2013). 
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Analysfrågor	
 

För att genomföra en kritisk idéanalys med hjälp av ovanstående teorier utformas ett antal ana-

lysfrågor för att inhämta relevant information från forskningsartiklarna. I resultatet kommer de 

valda artiklarna att presenteras med tonvikt på dessa frågor. Den första analysfrågan som kom-

mer att ställas till artiklarna är “Hur definierar forskaren begreppet femicide?”. Denna fråga 

ställs då det inte finns en konsensus om exakt hur femicide-begreppet ska preciseras. Den andra 

frågan som kommer att ställas till artiklarna är “Vilka indikationer på ett radikalt eller intersekt-

ionellt feministiskt förhållningssätt kan identifieras i forskarens argumentation?”. Denna fråga 

ställs för att sätta artiklarna i relation till de aktuella teorierna. Den sista frågan som kommer 

att ställas till artiklarna är “Vilka är forskarens främsta argument för att särskilja eller att inte 

särskilja femicide från andra former av mord?”. Denna fråga ställs för att undersöka vad som 

ligger till grund för att forskaren tar en viss positionering i frågan. 

Kritisk	idéanalys	
 

Den metodologiska utgångspunkten i studien är en kritisk idéanalys. Det innebär att frågeställ-

ningen förhåller sig till tesen ”Att skilja på femicide från andra former av mord är betydelsefullt 

för att kunna motverka (dödligt) våld mot kvinnor”. En beskrivning kommer att göras över vilka 

argument som tas fram inom forskning i ämnet som antingen talar för eller emot tesen. Argu-

menten kommer att tolkas i ljuset av de två teoretiska feministiska perspektiven för att få två 

olika infallsvinklar som båda har feminism i fokus men som har olika ståndpunkter. Det som 

gör denna idéanalys kritisk är att ett ställningstagande kommer att tas angående om tesen anses 

vara rimlig eller om det finns mer övertygande argument till varför tesen bör förkastas. Rimlig-

heten kommer att prövas genom en axiologisk konsekvensprövning som jag återkommer till 

nedan. En viktig del av studien är även vilka belägg forskarna har för deras argument. Studien 

kommer snarare att ha ett idécentrerat angreppssätt än ett aktörscentrerat. Det idécentrerade 

angreppssättet innebär att argumenten står i centrum och att det är mindre intressant av vem 

och när som argumenten har framförts.56 Detta innebär dock inte att dessa punkter saknar bety-

delse. Även om studiens fokus inte är på vem forskaren bakom ett visst argument är tas detta 

ändå i beaktande i viss mån för att säkerställa att argumenten förs fram av seriösa forskare. På 

samma sätt tas även tiden till viss del i beaktande för att argumenten inte ska vara inaktuella i 

 
56 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 1 uppl. (Stockholm: 
Santérus Förlag, 2005), s. 17. 
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dagens kontext. För- och motargumenten som förekommer i resultatet argumenterar utifrån en 

värdering av konsekvenser. Därför kommer dessa argument att testas i en axiologisk konse-

kvensprövning för att nå ett ställningstagande angående den aktuella tesen. 

Axiologisk	konsekvensprövning	
 

Axiologi innebär läran om värde eller kvalitet och för reflektioner kring vilka saker som är goda 

och hur goda de är. I en axiologisk konsekvensprövning diskuteras huruvida konsekvenser ur 

konstruerade idékomplex underlättar eller försvårar möjligheten att leva ett gott liv.57 Det kon-

struerade idékomplexet i denna studie är därmed tesen ”Att skilja på femicide från andra former 

av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) våld mot kvinnor”. I en axiologisk 

konsekvensprövning behöver en specificerad förståelse för vad som utmärker ett gott liv och 

vilka konsekvenser som är eftersträvansvärda respektive oönskade finnas för att ett argumenta-

tivt ställningstagande ska kunna presenteras.58 I denna studie utgår den specificerade förståelsen 

från mänskliga rättigheter där det som utmärker ett gott liv och eftersträvansvärda konsekvenser 

är att människor får sina mänskliga rättigheter respekterade i största möjliga utsträckning. Även 

om människor inte är överens om vad som utmärker ett gott liv är de flesta överens om vad som 

inte utmärker ett gott liv, nämligen liv som exempelvis präglas av förnedring, marginalisering, 

orättvisor, våld och misär.59 Då dessa företeelser kan förstås som någonting som mänskliga 

rättigheter ska skydda människor mot, kan det tänkas att någonting som inte utmärker ett gott 

liv är när människor får sina mänskliga rättigheter kränkta. 

 

Någonting som hör en axiologisk konsekvensprövning till är att de slutsatser som dras inte 

beskrivs som slutgiltiga bevis för att en viss hypotes är korrekt, utan att de istället kan användas 

som stöd för att visa att de uppmärksammade konsekvenserna kan följa ur undersökta föreställ-

ningar.60 En axiologisk konsekvensprövning mynnar inte ut i någonting annat än ett argumen-

tativt ställningstagande till det undersökta idékomplexet. Då det som undersöks är idékomplex 

går det inte att omgående dra slutsatsen att prövningen visar att en hypotes är sann eller falsk. 

Istället kan hävdas att i den genomförda undersökningen har hypotesen fått ett visst stöd eller 

kunnat avfärdas mot bakgrund av de aktuella förutsättningarna.61 Avsikten med denna studie är 

 
57 Karin Johannesson, “Konsekvensprövning”, i Filosofiska metoder i praktiken, red. Mikael Stenmark, Karin 
Johannesson, Francis Jonbäck & Ulf Zackariasson, 1 uppl. (Uppsala: Uppsala universitet, 2018), s. 79. 
58 Johannesson 2018, s. 79. 
59 Ibid., s. 79. 
60 Ibid., s. 79. 
61 Ibid., s. 81. 
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följaktligen inte att uppnå ett slutgiltigt bevis på att den aktuella tesen är sann eller falsk, utan 

istället ett ställningstagande om tesen kan tänkas vara mer sann eller mer falsk utifrån förståel-

sen att ett respekterande av mänskliga rättigheter är eftersträvansvärt. I studien används ordet 

tes, även om det har samma innebörd som det som här kallas hypotes. 

Litteratursökning	
 

För att få fram relevanta artiklar gjordes litteratursökningar på Uppsala universitetsbibliotek. 

Sökord som användes i sökningen var femicide, feminicide, gender-based murder, intimate 

partner violence, violence against women, debate och human rights. Dessa sökord valdes för 

att få fram artiklar som behandlade femicide samt debatten om det och som även tog hänsyn till 

mänskliga rättigheter. Att även andra närliggande begrepp till femicide användes var för att inte 

undgå artiklar som behandlade problematiken, men som använde sig av andra begrepp. Enbart 

texter som fanns i fulltext och som var peer reviewed inkluderades samtidigt som bokrecens-

ioner exkluderades för att enbart få kvar tidskriftsartiklar. Även artiklar som var skrivna på 

något annat språk än engelska exkluderades. Vid urvalet av artiklar togs hänsyn till om artik-

larna var skrivna av forskare som var aktiva inom det aktuella ämnet, att artiklarna innehöll 

någon form av ställningstagande om användbarheten av begreppet femicide samt att artiklarna 

främst behandlade femicide eller ett liknande fenomen med annan beteckning. Slutligen åter-

stod 14 artiklar som bedömdes vara lämpliga för studien. 

Forskningsetiska	överväganden	
 
Alla forskningsartiklar som framkommit i litteraturstudien redovisas och forskarnas starkaste 

argument presenteras oavsett om de stödjer eller inte stödjer tesen. Ett försök till neutralitet har 

gjorts genom att hålla en objektiv position både i urvalet och beskrivningen av artiklarna för att 

inte låta en viss förförståelse påverka resultatet. 

Tidigare	forskning	
 
I denna del presenteras en översikt över hur det aktuella forskningsläget om femicide ser ut. 

Avsnittet tar sin början i ett bredare perspektiv där femicide är en del av någonting större, när-

mare bestämt våld mot kvinnor. Efterföljande steg blir att presentera vad som särskilt har sagts 

om våld mot kvinnor kopplat till mänskliga rättigheter. Slutligen presenteras hur femicide har 

framställts i tidigare forskning i relation till mänskliga rättigheter. 
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Våld	mot	kvinnor	
 

Det finns en ansenlig arsenal av rapporter, vetenskapliga artiklar och annan forskning världen 

över om våld mot kvinnor. Dessa tar inte en och samma form utan beaktar problemet utifrån 

olika uppfattningar, teorier och världsåskådningar. I artikel 1 i Deklarationen om avskaffande 

av våld mot kvinnor definieras våld mot kvinnor som: 
 

[…] any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or 

psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary 

deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.62 

 

WHO uppskattar att trettio procent av alla kvinnor i världen har blivit utsatta för fysiskt eller 

sexuellt våld någon gång under sin livstid. Den största andelen av våldet sker i nära relationer 

där 27 procent av kvinnor i åldrarna 15-49 år som har varit i ett förhållande uppger att de har 

blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner.63 I en metaanalys och systematisk 

granskning över longitudinella studier om våld mot kvinnor framkommer att skyddande fak-

torer från att bli utsatt för våld i nära relation är hög ålder samt att vara gift medan riskfaktor är 

att ha föräldrar med låg utbildningsnivå, oväntad graviditet samt att ha traditionella könsrolls-

attityder. Dessutom hade kvinnor som identifierade sig som vita 28 procent lägre risk att utsättas 

för våld i nära relation jämfört med kvinnor som inte identifierade sig som vita. Andra riskfak-

torer var om kvinnan hade depressiva symtom eller aggressiva tendenser, antisocialt beteende 

samt instabil sysselsättning.64 

 

I tidigare nämnda studie var fokuset alltså riktat på risk- och skyddsfaktorer hos kvinnorna som 

utsattes för våld. Det finns även forskning som istället riktar blicken mot personerna som utsät-

ter kvinnor för våld, vilket i de flesta studier tenderar att vara män. En metaanalytisk studie om 

sexuellt våld mot kvinnor begånget av män från ”higher education institutions” (HEI) visar på 

att riskfaktorer hos männen är drog- och alkoholkonsumtion, tidigare brottsligt eller risktagande 

beteende, fientliga attityder om kvinnor, låg socioekonomisk status, att tillhöra grupper som 

främjar hypermaskulina normer samt samhälleliga könsnormer som sätter mäns rättigheter, 

 
62 Declaration on the elimination of violence against women (1993), United Nations. 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 

63 World Health Organization, Violence against women, 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/de-
tail/violence-against-women (hämtad 2022-03-11). 
64 Alexa R. Yakubovich et al., “Risk and Protective Factors for Intimate Partner Violence Against Women: Sys-
tematic Review and Meta-analyses of Prospective–Longitudinal Studies” AJDH Research 108:7 (2018), s. 4-6. 
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önskningar och autonomi före kvinnors. Skyddsfaktorer visar sig i studien istället vara god psy-

kisk hälsa, stark koppling till samhället eller familjen, akademisk framgång, empatiska person-

lighetsdrag samt erfarenhet av goda föräldraförebilder i hur man hanterar konflikter.65 

 

En del studier undersöker risk- och skyddsfaktorer hos både kvinnan som blir utsatt för våld 

och hos personen som utsätter henne för våld. I en studie av Abramsky el al används befolk-

ningsbaserade data från WHO:s studie om kvinnors hälsa och våld i hemmet utifrån flera länder 

för att få en bättre förståelse för de faktorer som förknippas med våld mot kvinnor.66 I studien 

framkommer att hög utbildning, hög socioekonomisk status och formellt äktenskap var skydds-

faktorer från våld i nära relation. Missbruk av alkohol, samboende, ung ålder, upplevelser av 

övergrepp i barndomen, att växa upp med våld i hemmet samt att tidigare ha begått eller blivit 

utsatt för våldsbrott var riskfaktorer för våld i nära relation. Om både kvinnan och partnern hade 

skyddsfaktorer så ökade skyddet från våld. Om båda personerna hade riskfaktorer så ökade på 

samma sätt risken för våld i relationen.67 Heise hävdar att även om våld mot kvinnor kan ske i 

många olika former så är det gemensamma draget för alla dessa övergrepp en grundläggande 

nedvärdering av kvinnor. Utöver detta har varje typ av könsbaserat våld unika egenskaper och 

faktorer som ökar eller minskar sannolikheten för att en viss kvinna kommer att bli ett offer för 

våldet.68 

Mänskliga	rättigheter	och	våld	mot	kvinnor	
 

Våld mot kvinnor har kommit att bli en fråga om mänskliga rättigheter. I artikel 4 i Deklarat-

ionen om avskaffande av våld mot kvinnor stadgas att: 

 
States should condemn violence against women and should not invoke any custom, tradition or 

religious consideration to avoid their obligations with respect to its elimination. States should 

pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating violence against 

women.69 

 
65 Bridget Steele et al., “Risk and Protective Factors for Men’s Sexual Violence Against Women at Higher Edu-
cation Institutions: A Systematic and Meta-Analytic Review of the Longitudinal Evidence” Trauma, violence, & 
abuse 20:10 (2020), s. 2. 
66 Tanya Abramsky et al. “What factors are associated with recent intimate partner violence? findings from the 
WHO multi-country study on women’s health and domestic violence” BMC Public Health 11:109 (2011), s. 2. 
67 Abramsky et al., 2011, s. 14. 
68 Lori L. Heise, What works to prevent partner violence? An evidence overview, doktorsavhandling (London 
School of Hygiene and Tropical Medicine, 2011), s. 2. 
69 Declaration on the elimination of violence against women (1993), United Nations. 
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women 
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Htun och Jensenius har i sin studie om juridiska lagar om våld mot kvinnor kommit fram till att 

många av dessa lagar utformas i feministiska termer och kopplar könsbaserat våld till principer 

om jämlikhet, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter samt att de uppmärksammar att 

våld inträffar på många ställen i kvinnors liv såsom i hemmet, på arbetsplatsen, på skolan och 

offentliga institutioner.70 Vidare menar Htun och Jensenius att dessa lagar bygger på forskning 

som finner att könsbaserat våld inte enbart uppstår på grund av individuella riskfaktorer som 

familjetrauma, aggression och alkoholism utan även på grund av ojämlika relationer mellan 

kvinnor och män samt av kvinnors låga sociala status.71 Htun och Jensenius menar att antivålds-

lagstiftning i kombination med feministiska ansträngningar för att öka medvetenheten om in-

hemska lagar och internationella principer om mänskliga rättigheter synliggör att våld mot 

kvinnor utgör ett brott.72 De menar att dessa lagar har uttryckskraft, signalerar rätt och fel samt 

kommunicerar ett budskap om vad som anses vara socialt acceptabelt.73 

Mänskliga	rättigheter	och	femicide	
 
WHO uppskattar att 38 procent av alla mord på kvinnor begås av deras partners, vilket gör detta 

till ett stort folkhälsoproblem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter.74 Spies be-

skriver mord på kvinnor som begåtts av deras partners som synonymt med femicide på närstå-

ende.75 Spies studerar femicide i den sydafrikanska kontexten utifrån ett medialt perspektiv och 

konstaterar att dödande av vita kvinnor får mer uppmärksamhet än dödande av svarta kvinnor 

samt att femicide på närstående sällan återspeglas som den mest extrema formen av våld mot 

kvinnor. Spies beskriver att när en kvinna dödas av sin partner framställs ofta dödandet som en 

brutal, oväntad och isolerad händelse istället för som den mest extrema formen och konsekven-

sen av våld mot kvinnor.76 Media ger även en bild av att männen som utförde brotten ofta hade 

 
70 Mala Htun & Francesca R. Jensenius, “Expressive Power of Anti-ciolence Legislation Changes in Social 
Norms on Violence Against Women in Mexico” World Politics 74:1 (2022), s. 6-7. 
71 Ibid., s. 7. 
72 Ibid., s. 19. 
73 Ibid., s. 28. 
74 World Health Organization, Violence against women, 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/de-
tail/violence-against-women (hämtad 2022-03-11). 
75 Amanda Spies, “The portrayal of victims of intimate femicide in the South African media” Journal of African 
Media Studies 12:1 (2020), s. 42. 
76 Ibid., s. 43. 
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en rimlig förklaring till varför de gjordes det. Vidare menar Spies att även vid dödande av kvin-

nor som verkar vara femicide så nämner inte rapporter i media ordet femicide och inte heller att 

relationen mellan offer och förövare var våldsam.77 

 

I en rapport från Kanada framgår att när kvinnor dör av våld är det nästan alltid förorsakat av 

en man som hon har en intim relation med och/eller som ett resultat av manligt sexuellt våld. 

Enligt rapporten särskiljs detta från dödande av män, vilket oftare är resultatet av våld mellan 

män som kan vara bekanta eller främlingar.78 Vidare beskrivs hemmet som den farligaste plat-

sen för kvinnor eftersom 53 procent av femicides utförs av en manlig partner i hemmet och 13 

procent utförs av en annan manlig familjemedlem i hemmet. Samtidigt utförs 21 procent av 

femicides av främlingar och 13 procent av bekanta utanför hemmet. En annan plats med jäm-

förelsevis högt antal femicide är landsbygden där 34 procent av Kanadas femicides sker samti-

digt som det enbart är 16 procent av den kanadensiska befolkningen som bor där. På liknande 

vis representerar kvinnor i åldrarna 25 till 34 år enbart 14 procent av befolkningen, men 27 

procent av de som dödas i femicide. Kvinnor och flickor från ursprungsbefolkningen är över-

representerade i femicide-statistiken då 36 procent av de som utsätts för femicide räknas dit, 

men endast fem procent av den totala populationen i Kanada gör det.79 

Resultat	
 
I följande avsnitt presenteras de forskningsartiklar som ligger till grund för undersökningen. 

Resultatet bygger på argument som forskare har fört fram som antingen talar för tesen ”Att 

skilja på femicide från andra former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) 

våld mot kvinnor” eller som motsätter sig den. De första styckena består av de forskare vars 

argument tenderar att vara mer i samklang med Mackays radikala feminism än hooks intersekt-

ionella feminism. I de avslutande styckena presenteras tvärtom de forskare vars argument mer 

stämmer överens med hooks teori. Analysfrågorna ”Hur definierar forskaren begreppet femi-

cide?”, ”Vilka indikationer på ett radikalt eller intersektionellt feministiskt förhållningssätt kan 

 
77 Ibid., s. 44-45. 
78 Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability, #CallItFemicide: Understanding gender-re-
lated killings of women and girls in Canada 2018, 2019, https://www.femicideincanada.ca/callitfemicide.pdf 
(hämtad 2022-03-09), s. 9. 
79 Ibid., s. 7. 
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identifieras i forskarens argumentation?” och ”Vilka är forskarens främsta argument för att sär-

skilja eller att inte särskilja femicide från andra former av mord?” formar resultatet. 

Brannon	
 

Robert Brannon är en amerikansk socialpsykolog som studerar empirisk forskning om våld mot 

kvinnor, inklusive sexuella övergrepp och våld i hemmet.80 Enligt Brannon är begreppet femi-

cide användbart för att namnge ett brett spektrum av sexistiska mord på kvinnor begånget av 

män. Han anser att när ett komplext fenomen får ett namn blir det mer psykologiskt framträ-

dande i våra observationer och uppfattningar.81 Brannon hävdar att konceptet med att göra fe-

micide till ett begrepp kan inspirera till kollektivt handlande att konfrontera och få ett avslut på 

kvinnofientligt dödande. Brannon definierar femicide som dödande av kvinnor begånget av 

män och som i någon grad, öppet eller indirekt, orsakas av manlig överhöghet; kvinnohat; pat-

riarkala normer, lagar och handlingar; eller mäns känsla av rättigheter, överlägsenhet och 

ägande av kvinnor.82 Enligt Brannon kan femicide förekomma i många olika former och att 

dessa kan uppfattas som orelaterade, men att de alla är manifestationer av verkligheten att kvin-

nor har ett hotat liv under patriarkatet. Han menar att femicide kan sträcka sig från fall där 

kvinnohat är uppenbart och centralt till fall där kvinnohat och manlig överordning ligger under 

ytan.83 Brannons argumenterande kring femicide indikerar på ett mer radikalt feministiskt för-

hållningssätt i samklang med Mackay snarare än ett intersektionellt feministiskt förhållningssätt 

likt det hooks förespråkar då han fokuserar på kön och inte blandar in andra komponenter såsom 

etnicitet och klass i sin analys kring varför femicide som begrepp är viktigt. 

 

Vidare menar Brannon att dödande av kvinnor inte är femicides om de är oavsiktliga eller 

slumpmässiga såsom skjutningar utan direkt måltavla, bombningar och bilolyckor; dödande för 

ekonomisk vinning eller annan egenvinning; politiskt motiverat dödande; personspecifikt dö-

dande där kön var oväsentligt; samt dödande där kön i stort sett var oväsentligt och som främst 

motiverades av rasism, homofobi, främlingsfientlighet eller antisemitism.84 Brannon menar att 

på samma sätt som andra former av övergrepp och orättvisor, såsom folkmord och sexuella 

 
80 Robert Brannon, “The value and scope of the term femicide”, Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation 
and Violence, 6:5 (2021), s. 8. 
81 Ibid., s. 1. 
82 Ibid., s. 2. 
83 Ibid., s. 2-3. 
84 Ibid., s. 3. 
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trakasserier, blir det enklare att motverka dödligt våld mot kvinnor om det har en tydlig beteck-

ning.85 Att femicide måste namnges för att kunna uppmärksammas och för att kvinnofientligt 

dödande i slutändan ska kunna upphöra kan förstås som hans främsta argument till ett särskil-

jande av femicide från andra former av mord. 

Orizaga	Inzunza	
 

Den mexikanska feministiska juristen Anayanssi Orizaga Inzunza använder sig av begreppen 

feminicide och femicide parallellt och beskriver det som dödande av kvinnor eller flickor på 

grund av deras kön.86 Hon beskriver att detta kan ta uttryck på många olika sätt då även om det 

vanligaste är att förövaren är offrets nuvarande eller tidigare partner kan femicide även begås 

av individer som inte har en nära relation till offret eller av en främling. Orizaga Inzunza menar 

att termen femicide har erkänts som ett politiskt sätt att särskilja dödande av kvinnor på grund 

av deras kön. Hon argumenterar att detta har lett till en bättre förståelse för dimensionerna av 

våld mot kvinnor, att det har påbörjat processen med datainsamling och policyutformning samt 

format krav på rättvisa på den nationella och internationella arenan.87 

Orizaga Inzunza anser att särskiljandet mellan könsbaserade mord och icke könsbaserade mord 

är ett viktigt steg för att synliggöra femicide.88 Ett annat viktigt steg är enligt Orizaga Inzunza 

att införa en specifik term för fenomenet. Att namnge femicide har gjort det möjligt att få rege-

ringar att uppmärksamma problemet och anta lagstiftande och rättsliga åtgärder.89 Orizaga 

Inzunza menar att det finns en brist på enighet i hur begreppet femicide ska förstås som hindrar 

staters förmåga att producera data samt att förstå problemets dimensioner.90 Orizaga Inzunza 

kan uppfattas luta mer åt det radikala än det intersektionella hållet i sin analys kring femicide, 

då kön är den mest framträdande komponenten i hennes argumentation. Orizaga Inzunzas 

främsta argument för att särskilja femicide från andra former av mord är (1) att det formar ett 

krav på rättvisa för kvinnor, (2) att det leder till en bättre förståelse för det våld som kvinnor 

 
85 Ibid., s. 7. 
86 Isabel Anayanassi Orizaga Inzunza, “Femicides: different approaches from the regional protection of human 
rights”, Mexican Law Review, 14:1 (2021), s. 55. 
87 Ibid., s. 55. 
88 Ibid., s. 80. 
89 Ibid., s. 61. 
90 Ibid., s. 66.67. 
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utsätts för, (3) att det skapar förutsättningar för datainsamling och policyutformning samt (4) 

att det visar att inte alla mord på kvinnor kan kategoriseras som könsbaserade mord.91 

Weil	
 

Shalva Weil är en brittisk forskare hemmahörande i Israel som är specialiserad på migration, 

ritualer, etnicitet, genus och våld.92 Weil anser att femicide måste synliggöras då detta avsky-

värda dödande av kvinnor har osynliggjorts under för lång tid.93 Hon anser att innan femicide 

kan diskuteras som ett socialt faktum måste det definieras och de olika typerna av femicide, 

såsom femicide på grund av heder och hemgiftsrelaterade femicide måste identifieras. Weil 

definierar femicide som dödande av kvinnor utfört av män för att de är kvinnor.94 

Weil tycks till viss del ta på sig feministiska intersektionella glasögon då hon förespråkar andra 

komponenter än enbart kön i vad som bör räknas som femicide. Hon kan dock även till viss del 

tänkas förespråka ett feministiskt radikalt synsätt då det största fokuset i hennes analys om fe-

micide är kön. Hon anser att femicide är ett legitimt ämne att studera och att det inte enbart bör 

studeras inom en feministisk ram, utan som ett legitimt studieämne för alla på samma sätt som 

andra mord studeras.95 Weil anser dock att fokuset för femicide har varit diffust och att det har 

identifierats med många olika sociala fenomen istället för enbart dödande av kvinnor för att de 

är kvinnor.96 

Dawson	&	Carrigan	
 

Myrna Dawson är en kanadensisk professor i psykologi vars forskning fokuserar på trender och 

mönster i våld, medan Michelle Carrigan är en kanadensisk forskningsassistent vars forskning 

inkluderar våld mot kvinnor, femicide, kvinnors rättigheter och tillgång till rättvisa.97 Dawson 

och Carrigan definierar femicide som könsrelaterat dödande av kvinnor och flickor.98 En del 

forskare inkluderar “avsiktligt dödande” i sin definition, vilket Dawson och Carrigan anser är 

 
91 Ibid., s. 55. 
92 Shalva Weil, “Making femicide visible”, Current Sociology 64:7 (2016), s. 1136. 
93 Ibid., s. 1124. 
94 Ibid., s. 1127. 
95 Ibid., s. 1133. 
96 Ibid., s. 1129. 
97 Myrna Dawson & Michelle Carrigan, “Identifying femicide locally and globally: Understanding the utility 
and accessibility of sex/gender-related motives and indicators” Current Sociology 69:5 (2021), s. 703. 
98 Ibid., s. 682. 
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problematiskt eftersom ett inslag av uppsåt i definitionen utesluter att oavsiktligt dödande till 

följd av upprepat våld i hemmet kan betraktas som femicide.99 

Enligt Dawson och Carrigan skiljer sig definitioner av femicide åt beroende på disciplin, fors-

kare och geografisk plats, men det som är gemensamt är att femicide är dödande av en kvinna 

eller flicka och därför har det alltid ett könsmotiverat inslag.100 Dock argumenterar de för att 

även om fokuset ska vara på kön så måste ändå andra faktorer tas i beaktande. De hävdar att 

forskning om femicide tenderar att antingen fokusera på allt dödande av kvinnor eller enbart på 

dödande av kvinnor i nära relation.101 De kritiserar detta förenklade sätt att se på femicide då 

de anser att det krävs mer än att enbart ta hänsyn till offrets kön eller relationen mellan offer 

och förövare. Dawson och Carrigan menar att femicide är ett komplext fenomen som inte går 

att reducera till en eller två faktorer. De hävdar att dessa definitioner har använts för att det är 

svårt att identifiera motiv till ett sådant brott, men att det borde gå att göra detta med hjälp av 

tillgång till förbättrad och tillgänglig data.102 Dawson och Carrigan argumenterar för att köns-

relaterade motiv såsom tidigare hot, nyligen separation och tidigare sexuella övergrepp är van-

ligare i fall där det är en manlig förövare och ett kvinnligt offer jämfört med andra fall, vilket 

indikerar på att motiven är användbara för att särskilja femicide som en distinkt form av våld.103 

Trots att Dawson och Carrigan har reservationer för begreppet femicide tenderar deras analys 

att mer likna Mackays radikala feminism än hooks intersektionella feminism då kön ensamt är 

den starkaste komponenten i deras argumentation. 

Marcuello-Servós	et	al	
 

Marcuello-Servós et al är en grupp professorer och forskare inom sociologi och psykologi från 

Spanien, Italien och Storbritannien som bland annat fokuserar på genusfrågor, våld i nära relat-

ioner samt mäns övergrepp.104 Marcuello-Servós et al beskriver femicide som ett dödligt brott 

som begås mot en kvinna eller flicka. De menar att ord tillåter oss att uppfatta och förstå världen 

och vårt dagliga liv och på så sätt behöver femicide särskiljas från andra former av mord för att 

inte dölja viktiga detaljer i denna form av extrema våld.105 De menar att femicide skiljer sig 

 
99 Ibid., s. 685. 
100 Ibid., s. 687. 
101 Ibid., s. 683. 
102 Ibid., s. 683. 
103 Ibid., s. 682. 
104 Chaime Marcuello-Servós et al, “Femicide: A social challenge Current Sociology 64:7 (2016), s. 972-973. 
105 Ibid., s. 967-968. 
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från andra former av mord på många olika sätt, då exempelvis de flesta femicides begås av 

partners eller ex-partners och är en följd av pågående övergrepp i hemmet, hot, sexuellt våld 

eller situationer där kvinnan har mindre makt eller mindre resurser än sin partner.106 

Enligt Marcuello-Servós et al begås de flesta femicides i den privata sfären och av män, även 

om kvinnliga familjemedlemmar ibland kan vara inblandade. Marcuello-Servós et al menar att 

hemmet tidigare har utgjort en plats i många länder där ett våldsamt beteende har pågått i det 

dolda. Genom att femicide har namngetts ökar möjligheten att uppmärksamma det våldsamma 

beteendet i hemmet.107 Marcuello-Servós et al riktar sitt fokus mot kön och blandar inte in andra 

kategorier i sitt resonemang. Därför saknar deras analys om femicide likheter med hooks reso-

nemang. Det som istället går att konstatera är att Marcuello-Servós et al fokuserar på att det är 

viktigt att benämna femicide för att inte dölja dess extrema våldskaraktär. På liknande sätt me-

nar Mackay att det är viktigt att benämna mäns våld mot kvinnor för att kunna förstå det och i 

framtiden utrota det. Marcuello-Servós et al:s främsta argument för särskiljandet av femicide 

från andra former av mord kan förstås som att ett begreppsliggörande av femicide försvårar 

dess osynliggörande samt att femicide ofta skiljer sig från andra mord vad gäller av vem, var 

och varför dödandet sker. 

Martin	&	Carvajal	
 

I följande avsnitt presenteras de artiklar där forskarnas argument tenderar att vara mer i sam-

klang med hooks intersektionella feminism än Mackays radikala feminism. Två av dessa är 

Patricia M. Martin och Nohora Carvajal. Martin är docent i geografi från Kanada som specia-

liserar sig på geografierna för utveckling och politik i Mexiko medan Carvajal är en stadsgeo-

graf från Colombia som forskar om gränserna och möjligheterna för nya former av medborgar-

deltagande, särskilt för marginaliserade befolkningar.108 De skiljer på begreppen femicide och 

feminicide. De beskriver femicide som dödande av kvinnor för att de är kvinnor och menar att 

denna definition insisterar på vikten av kön för att förstå extrema former av våld mot kvinnor. 

Feminicide kan däremot enligt Martin och Carvajal inte reduceras till slumpmässiga handlingar 

som begås av oförklarligt våldsamma individer, utan har snarare en systematisk karaktär som 

återspeglar de patriarkala relationer som genomsyrar flera områden i det sociala livet.109 Vidare 

 
106 Ibid., s. 968. 
107 Ibid., s. 968. 
108 Patricia M. Martin & Nohora Carvajal, “Feminicide as ‘act’ and ‘process’: a geography of gendered violence 
in Oaxaca Gender, Place & Culture 23:7 (2016), s. 1000-1001. 
109 Ibid., s. 991. 
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menar de att feminicide inte bara hänvisar till kroppens fysiska död, utan även till utplånandet 

av en kvinnas subjektivitet, personlighet eller minne, antingen före eller efter hennes död.110 

Martin och Carvajal beskriver att det finns spänningar kring om femicide ska förklaras som en 

handling i form av mord på en kvinna eller om det snarare ska förklaras som en process. De 

menar att begreppet feminicide är bättre än begreppet femicide på att åberopa känslan av att det 

är en process och därmed också skärper och fördjupar den politiska karaktären i fenomenet.111 

Martin och Carvajal väljer att använda begreppet feminicide och skriver om detta fenomen uti-

från en mexikansk kontext. De menar att feminicide indikerar ett ostraffat mord på en kvinna 

och att termen håller staten direkt ansvarig för att mobilisera ett juridiskt och politiskt samman-

hang där kvinnor kan mördas utan konsekvenser.112 

Martin och Carvajals främsta argument gällande särskiljandet av femicide från andra former av 

mord kan förstås som att ett särskiljande behövs då kvinnor utsätts för dödligt våld på ett an-

norlunda sätt än män, men att det är fler faktorer än enbart kön som påverkar vilka det är som 

riskerar att dödas. Detta argument kan kopplas till hooks förståelse av feministisk intersektion-

alitet och hur förtryck bildas av flera olika faktorer. De menar dock att det finns en grumlighet 

i vad som ska betraktas som femicide och feminicide. De exemplifierar med ett fall då en hel 

familj med både kvinnor och män dödades och menar att det är svårt att fastställa vilken roll 

kön spelade i detta fall. Martin och Carvajal menar att det är svårt att veta vilka mord som ska 

räknas som feminicides.113 Även om de menar att det i vissa fall kan bli fel att använda begrep-

pet är det ändå rimligt att se Martin och Carvajal som försvarare av ett begrepp som särskiljer 

femicide eller feminicide från andra former av mord då de i grunden visar varför ett sådant 

särskiljande är viktigt. 

Enligt Martin och Carvajal finns det flera fall av olyckor med vapen där män påstås av misstag 

har skjutit kvinnor till döds. Martin och Carvajal menar att även om det är av misstag så väcker 

dessa omständigheter ändå viktiga frågor om konstruktionen av maskulinitet och femininitet i 

förhållande till vem det är som använder skjutvapen och hur könsroller kan ha bidragit till dessa 

dödsfall.114 Ett annat exempel som Martin och Carvajal tar upp är att flera kvinnor dör vid 

 
110 Ibid., s. 991. 
111 Ibid., s. 990. 
112 Ibid., s. 991. 
113 Ibid., s. 996. 
114 Ibid., s. 996. 
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förlossning som ett resultat av att manliga partners vill ha full kontroll över sina kvinnliga part-

ners kroppar och därmed nekar dem tillträde till mödravård. Ett sådant dödsfall skulle förmod-

ligen kategoriseras som medicinskt, men Martin och Carvajal menar att det borde kunna förstås 

som ett fall av feminicide.115 

García	del	Moral	
 

Paulina García del Moral är en kanadensisk sociolog som forskar om skärningspunkten mellan 

juridik, kön och makt i transnationella processer i Latinamerika, Kanada och Europa.116 García 

del Moral definierar femicide som kvinnofientliga mord på kvinnor begånget av män. Hon an-

ser att när dödande av kvinnor sker på grund av intersektionella strukturer av ojämlikhet och 

kolonialhistoria så är femicide ett begränsat koncept för analys. Hon menar att om synen på 

dödandet är att det är ett resultat av generiskt manligt våld mot kvinnor, så kommer ras och 

kolonialitet i skymundan.117 I hennes argumentation finns likheter med hooks intersektionella 

feminism. Hennes främsta argument kring särskiljandet av femicide från andra former av mord 

kan förstås som att ett särskiljande inte bör göras om kön är den enda komponenten som gör att 

ett dödande kategoriseras som ett femicide. García del Moral hävdar att dödandet av kvinnor 

från ursprungsbefolkningen i Kanada består av rasifierat könsrelaterat våld med rötter i diskur-

siva effekter av koloniala maktrelationer. Detta kräver en konceptualisering av dödande av 

kvinnor som inte förlitar sig på att dödandet enbart sker på grund av patriarkatet och som inte 

ser kön som den enda komponenten för analys. García del Moral anser att det är viktigt att ha 

ett intersektionellt tänk för att inte glömma bort rasifiering som en komponent i förtrycket av 

färgade kvinnor.118 

Cullen	et	al	
 

Cullen et al är en grupp professorer i sociologi och folkhälsoforskare från Australien, Kanada 

och England som bland annat forskar om våld i nära relationer, sociala och strukturella faktorer 

för våld samt våld mot kvinnor specificerat på ursprungsbefolkning, invandrare, flyktingar och 

 
115 Ibid., s. 996. 
116 Sociology & Anthropology, Paulina García-Del Moral, u.å., https://socioanthro.uoguelph.ca/people/paulina-
garc%C3%ADa-del-moral (hämtad 2022-05-03). 
117 Paulina García-Del Moral, “The murders of indigenous women in Canada as feminicides: Toward a decolo-
nial intersectional reconceptualization of Femicide”, Signs: Journal of Women in Culture and Society, 43:4 
(2018), s. 929. 
118 Ibid., s. 929. 
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personer som bor på landsbygd.119 Cullen et al beskriver femicide som dödande av kvinnor och 

menar att det finns stora utmaningar när det gäller att få tillgång till data som är fullständiga 

och helt representativa för de drabbades erfarenheter och sociala identiteter. Cullen et al under-

söker om vissa sociala identiteter är privilegierade och hur linsen av intersektionalitet kan be-

gränsas eller möjliggöras genom forskning.120 Cullen et al kan tänkas tendera åt ett feministiskt 

intersektionellt förhållningssätt i samklang med hooks då de förespråkar en helhetssyn som inte 

enbart har fokus på kön utan även andra komponenter i forskningen om femicide. Cullen et al:s 

främsta argument är att de grupper som är mest marginaliserade och utsatta för våld också är 

de mest osynliga när det gäller utvecklingen av förebyggande insatser. De kategorier av kvinnor 

vars dödsfall ofta inte räknas in i statistiken över femicide är HBTQ+, äldre kvinnor, funktions-

hindrade kvinnor samt försvunna kvinnor. I Australien och Kanada är den stora andelen för-

svunna kvinnor av ursprungsbefolkning. I dessa länder har kvinnor som tillhör ursprungsbe-

folkningen dödats i betydligt högre utsträckning än kvinnor som inte tillhör ursprungsbefolk-

ningen. Cullen et al hävdar att diskriminering och arvet från kolonisering är drivkrafter bakom 

deras död.121 

Cullen et al menar att när det inte finns information om offers eventuella funktionsnedsätt-

ningar, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet och socioekonomiska status som kan öka en persons 

risk för att dödas både på individuell och strukturell nivå blir det svårt att använda en intersekt-

ionell lins i arbetet att förebygga dessa brott. Konsekvensen av detta blir att vissa grupper av 

offer såsom inhemska eller rasifierade, fattiga kvinnor som lever med funktionshinder blir 

mindre synliga än andra grupper av offer såsom vita, urbana och arbetsföra kvinnor.122 

Threadcraft	
 

Shatema Threadcraft är en amerikans docent i genus- och sexualitetsvetenskap och forskar om 

skärningspunkten mellan ras och kön.123 Threadcraft diskuterar femicide i samband med Black 

Lives Matter-rörelsen. Hon anser att rörelsen har nått avsevärda framgångar, men att dessa 

 
119 Patricia Cullen et al, “Intersectionality and invisible victims: reflections on data challenges and vicarious 
trauma in femicide, family and intimate partner homicide research”, Journal of Family Violence 36, (2021), s. 
621. 
120 Ibid., s. 619. 
121 Ibid., s. 624. 
122 Ibid., s. 626. 
123 Columbia University: African American and African Diaspora Studies Department, Conversations with 
Shatema Threadcraft, 2020, https://afamstudies.columbia.edu/events/conversations-shatema-threadcraft (hämtad 
2022-05-03). 
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framgångar inte inkluderar kampen mot femicide. Hon menar att om Black Lives Matter-rörel-

sen inte är tillräckligt intersektionell kommer den inte att kunna åstadkomma någon märkbar 

förändring på produktionen av svarta kvinnors döda kroppar.124 Denna argumentation kan för-

stås som liknande med hooks feministiska intersektionella teori, då även Threadcraft betonar 

effekten av flera dimensioner av förtryck. Enligt Threadcraft är det större risk att svarta kvin-

nors döda kroppar inte kommer räknas med i statistik, förblir okända samt får mindre uppmärk-

samhet och aktivism än att svarta mäns döda kroppar kommer bli det. På så sätt blir personer 

tillhörande dessa grupper utsatta och viktimiserade även efter sin död.125 Threadcrafts främsta 

argument gällande femicide som begrepp kan förstås som att begreppet är viktigt eftersom män 

och kvinnor dödas på olika sätt, men att det måste ta hänsyn till att kön inte är den enda avgö-

rande faktorn. 

Threadcraft definierar femicide som dödandet av kvinnor för att de är kvinnor.126 Hon menar 

att det finns betydande skillnader mellan femicide och andra former av mord som måste tas på 

allvar. Vidare menar hon att aktivister måste förstå att dödandet av svarta kvinnor inte har upp-

märksammats på ett sådant spektakulärt sätt genom Black Lives Matter-rörelsen som dödandet 

av svarta män har gjort. Vad gäller femicide på svarta kvinnor sker dödandet oftare i privata 

miljöer och blir därmed mindre spektakulärt. Threadcraft frågar sig då vad som kommer att 

motivera människor att agera angående dessa döda kroppar.127 Hon menar att det är svårt för 

svarta kvinnor att försöka få erkännande om att samma sak som händer svarta män även händer 

dem. Detta beror till viss del på att de inte nödvändigtvis utsätts för samma saker. Exempelvis 

är det färre svarta kvinnor som dödas av polis än vad gäller svarta män. Threadcraft menar att 

då kvinnor istället dödas på många andra sätt så gynnas de inte av att Black Lives Matter-

rörelsens huvudfokus har blivit att stoppa det oproportionerliga dödandet av svarta utfört av 

polis.128 Hon menar dock att detta inte innebär att svarta kvinnor inte misshandlas, våldtas och 

dödas av polis. Däremot innebär det att de svarta kvinnornas erfarenheter sällan är förankrade 

i folkliga uppfattningar om polisbrutalitet. Hon menar att vad gäller det nationella samtalet om 

polisbrutalitet och dödligt våld är de svarta kvinnorna ofta osynliga.129  

 
124 Shatema Threadcraft, “North American necropolitics and gender: on #BlackLivesMatter and black femi-
cide”, The South Atlantic Quarterly 116:3 (2017), s. 554. 
125 Ibid., s. 566. 
126 Ibid., s. 558. 
127 Ibid., s. 566. 
128 Ibid., s. 569. 
129 Ibid., s. 569. 
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Threadcraft menar att begreppet femicide av vissa kan ses som en feministisk språklig överdrift, 

men hon själv håller inte med om denna tolkning och anser att det är ett viktigt begrepp. Hon 

menar att enbart 23 procent av de som mördas är kvinnor, men att de inte dödas i samma kontext 

och av samma personer som män dödas. Av de som dödas av närstående är drygt 63 procent 

kvinnor och av de som dödas i könsrelaterade mord är nästan 82 procent kvinnor.130 

Beck	
 

Erin Beck är en amerikansk docent i statsvetenskap som fokuserar på internationell utveckling, 

icke-statliga organisationer, våld mot kvinnor, tillgång till rättvisa i Guatemala och välbefin-

nandet för marginaliserade befolkningar.131 Beck beskriver femicide som könsrelaterat dödande 

av kvinnor och anser att begreppet feminicide är mer lämpligt då det inbegriper att staten har 

medverkat i dödandet. Beck studerar den guatemalanska kontexten och beskriver att kongressen 

i Guatemala i april 2008 antog en lag mot femicide och andra former av våld mot kvinnor där 

det bland annat framgår att femicide är ett unikt brott och innefattar könsbaserat dödande av 

kvinnor.132 Beck anser att denna typ av reform på nationell nivå särskilt måste beakta de mest 

sårbara kvinnorna och för att göra det krävs en historisk intersektionell analys som erkänner 

vikten av historiskt konstituerade och interagerande former av marginalisering baserade på flera 

olika kategorier såsom kön, etnicitet och klass. Hon beskriver att flera guatemalanska kvinnor 

förblev marginaliserade från säkerhet och rättvisa trots försök att försvara dem.133 

Beck använder sig av ett intersektionellt perspektiv som kan liknas vid hooks intersektionella 

feministiska teori. Att tillämpa en historisk intersektionell analys innebär enligt Beck att foku-

sera på hur individuella levda erfarenheter och våldshandlingar är i historiskt beskaffade makt-

strukturer organiserade efter kön, klass, etnicitet och plats. Att plats är avgörande menar Beck 

beror på att kvinnor på landsbygden är missgynnande eftersom de befinner sig geografiskt långt 

från viktiga tjänster och att institutionerna närmast dem tenderar att inte ha tillräckligt med 

resurser och samtidigt inte heller ha tillräckligt med specialiserad personal för att möta deras 

behov.134 På detta sätt menar Beck att effekterna av reformer mot våld mot kvinnor i Guatemala 

har varit ojämnt märkbara och att de som redan varit mest marginaliserade gynnas minst. Beck 

 
130 Ibid., s. 573. 
131 Erin Beck, “The Uneven Impacts of Violence against Women Reform in Guatemala: Intersecting Inequalities 
and the Patchwork State” Latin American Research Review 56:1 (2021), s. 32. 
132 Ibid., s. 20. 
133 Ibid., s. 21. 
134 Ibid., s. 21. 
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menar att detta beror på ett misslyckande att ta itu med bredare maktstrukturer som inte enbart 

är förankrade i kön, utan även i klass, etnicitet och plats. Beck argumenterar därmed för att ett 

särskiljande av femicide från andra former av mord behöver beakta fler komponenter än enbart 

kön för att inte de mest marginaliserade ska riskera att inte gynnas av dessa reformer.135 

Sosa	
 

Lorena P. A. Sosa är en professor i Argentina och Nederländerna vars forskning fokuserar på 

jämställdhet, intersektionell diskriminering och könsrelaterat våld.136 Sosa diskuterar använ-

dandet av ett intersektionellt perspektiv som tar hänsyn till att kvinnor utsätts för kränkningar 

av sina mänskliga rättigheter på basis av flera faktorer såsom ålder, etnicitet, funktionshinder, 

sexuell läggning, könsidentitet, invandrarstatus, civil- och familjestatus, fattigdom och läskun-

nighetsnivå i samband med att de utsätts för våld. Sosa diskuterar även det intersektionella 

perspektivet i anslutning till femicide. Sosa definierar femicide som dödande av en kvinna eller 

flicka på grund av hennes kön, vilket mestadels utförs av män.137 Av Sosas argument går att 

uttyda ett ställningstagande som liknar hooks analys om intersektionell feminism och hur olika 

kategorier påverkar varandra. Sosas främsta argument kring särskiljandet av femicide kan där-

med tolkas som att kön inte är tillräckligt omfattande för att fånga in de mest marginaliserade 

och de som löper störst risk att utsättas för femicide. 

Sosa ifrågasätter tanken om att kön skulle vara den huvudsakliga källan till diskriminering som 

drabbar kvinnor och som ofta finns i dokument som behandlar frågor om kvinnovåld. Hon me-

nar istället att eftersom faktorer såsom exempelvis kön, ras och klass korsar varandra och bildar 

ett visst förtryck går det inte att anta att kön i sig är dominerande över andra kategorier.138 Sosa 

menar att det är av vikt att kunna identifiera korsningar mellan kategorierna för att kunna ex-

ponera risker som kvinnor står inför.139 
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Agnew	
 

Heather Robin Agnew är en amerikansk professor vid institutionen för geografi som studerar 

femicide i Ciudad Juárez och ställer sig frågan om det pågår eller någonsin har pågått en mas-

saker av unga kvinnor på krisnivå i den mexikanska staden.140 Agnew menar att begreppet fe-

micide tenderar att bli oklart på grund av dess vaghet. Hon definierar femicide som dödandet 

av kvinnor för att de är kvinnor.141 Agnews argument kan tyckas vara mer baserade på ett in-

tersektionellt feministiskt tillvägagångssätt i likhet med hooks än ett radikalt feministiskt i lik-

het med Mackay. Hon fokuserar på kön, men hon anser att ett särskiljande på femicide från 

andra mord måste inkludera fler komponenter än så. Hennes främsta argument i frågan om 

särskiljande av femicide från andra former av mord är att det särskiljande som ofta görs idag 

inte är tillförlitligt eftersom det finns en oförmåga att reda ut orsaker till dödandet i specifika 

fall.142 Hon skriver att termen ofta används generellt och inkluderar både dödande av kvinnor 

på sensationella brottsplatser och dödande av kvinnor som ett resultat av våld i nära relationer. 

Agnew menar att dessa brott måste undersökas kontextspecifikt för att skilja de olika formerna 

av femicide åt samt att jämföra med andra mexikanska städer för att undersöka om det verkligen 

sker en massaker av kvinnor i Ciudad Juárez.143 

Agnew hävdar att antalet män som dödas i Ciudad Juárez och generellt i Mexiko är mycket 

högre än antalet kvinnor.144 I samband med detta menar Agnew att kvantitativa studier om fe-

micide och andra former av mord måste tas med en nypa salt och istället för att enbart räkna 

femicide som statistik måste varje fall studeras utifrån fallets unika egenskaper, vilket inte kan 

göras med statistik.145 Agnew anser att det råder en oförmåga i att reda ut om specifika fall 

gäller dödande av kvinnor som verkligen motiveras av aggression mot kvinnor på grund av kön 

eller dödande som motiveras av andra aspekter såsom narkotikavåld, inbördeskrig och mili-

tärkupper, spontana våldshandlingar eller dödande som riktas mot ursprungsbefolkning.146 

Agnew hävdar att kulturella förklaringar av våld är farliga eftersom det i denna kontext kan få 

femicide att framstå som en väsentlig del av den mexikanska kulturen. I och med detta blir 

 
140 Heather Robin Agnew, “Reframing ’femicide’: making room for the balloon effect of drug war violence in 
studying female homicides in Mexico and Central America”, Territory, Politics, Governance 3:4, (2015), s. 430. 
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143 Ibid., s. 440. 
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definitionen av femicide problematisk eftersom ”dödande av kvinnor för att de är kvinnor” tar 

machokulturen för given.147 

Shalhoub-Kevorkian	
 

Nadera Shalhoub-Kevorkian är en israelisk professor i juridik vars forskning fokuserar på 

trauma, statliga brott och kriminologi, övervakning och könsvåld.148 Shalhoub-Kevorkian anser 

att den nuvarande definitionen av femicide, som enbart handlar om själva dödandet av offret, 

är ganska snäv och att detta tyder på att fenomenet fortfarande är missförstått. Hennes främsta 

argument kring varför den nuvarande definitionen av femicide inte är tillräcklig är för att de 

olika former av förtryck som kvinnor utsätts för innan de dör måste beaktas då det inte räcker 

att uppmärksamma våld mot kvinnor efter att kvinnorna har dött. Hon menar att då den nuva-

rande definitionen beskriver brottet ”att döda en kvinna”, så täcker den inte den mödosamma 

processen som leder fram till hennes död.149 Shalhoub-Kevorkian menar att döden, som femi-

cide innebär, inte nödvändigtvis bör förstås som när kvinnan inte längre kan andas, utan istället 

när det är omöjligt för kvinnan att ”leva”. Med detta menar Shalhoub-Kevorkian att en kvinna 

utsätts för femicide redan då hon praktiskt taget är dömd att dödas och lever under ständigt 

hot.150 Hon menar att det är en form av övergrepp och hot som förnedrar och underordnar kvin-

nor och som leder till ständig rädsla, frustration, isolering, utanförskap och skada på kvinnors 

förmåga att kontrollera sina egna liv.151 Shalhoub-Kevorkian menar att utvidgandet av definit-

ionen av femicide till att inkludera dödsprocessen är ett första steg till att bekämpa tystandet 

och dödandet av kvinnor.152  

Shalhoub-Kevorkian studerar primärt den palestinska kontexten. Hon anser att förtryck av kvin-

nor är religiöst, kommunalt och politiskt sanktionerat och att detta, samt i hennes fall den pa-

lestinska nationella kampen mot israeliskt förtryck, måste beaktas i studerandet av femicide. 

Hon menar att våld mot kvinnor påverkas och förvärras av våldet som den israeliska ockupat-

ionen medför.153 Shalhoub-Kevorkian menar att historiskt arv, etnicitet, klass, politik och kön 

 
147 Ibid., s. 442. 
148 Faculty of Law, Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian, 2022, https://en.law.huji.ac.il/people/nadera-shaloub-
kevorkian (hämtad 2022-05-03). 
149 Nadera Shalhoub-Kevorkian, “Reexamining femicide: breaking the silence and crossing ’scientific’ borders”, 
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samspelar för att skapa brottet femicide. Skärningspunkten mellan de olika maktrelationerna 

placerar kvinnor på en distinkt social plats som kan specificera deras öden.154 I och med detta 

kan ett intersektionellt förhållningssätt tydas i hennes argumentation, då hon inte enbart riktar 

in sig på kön utan även beaktar andra faktorer som hon anser är orsaker till femicide. 

Cudd	
 

Ann E. Cudd är en amerikansk filosof som skriver om påtvingad graviditet genom våldtäkt i 

krig. Hon kallar detta för biologisk krigföring och ställer sig frågan om det skulle kunna ses 

som en form av femicide.155 Cudd beskriver femicide som dödande av kvinnor för att de är 

kvinnor och som en systematisk och global avhumanisering av kvinnor. Cudd menar att femi-

cide inte behöver innebära att kvinnan nödvändigtvis dödas, men hon avhumaniseras och görs 

till mindre mänsklig och detta kan då även leda till hennes död. Om ett dödande ska klassificeras 

som femicide beror enligt Cudd på om förövaren avsiktligt genomför en handling som har den 

förutsägbara konsekvensen att kvinnans underordning upprätthålls och att hennes autonomi 

omöjliggörs.156 Likheter med Cudds argumentation kan snarare hittas i Mackays radikala fe-

ministiska förhållningssätt än i hooks intersektionella feministiska förhållningssätt då Cudd fo-

kuserar på kön och inte blandar in andra kategorier i sin analys. Dock riktar Cudd fokus på 

social död, vilket inte är någonting som Mackay lyfter fram i sin radikala feminism. 

Cudd diskuterar vad sexuell förslavning, våldtäkt och påtvingad graviditet gör med kvinnor 

som grupp.157 Hon menar att kvinnor från många kulturer ofta lider av social död efter att ha 

utsatts för sådana brott på grund av sättet de behandlas på efteråt av personer inom sin egen 

kultur. Om social död tillskrivs betydelsen att personen blir fråntagen den sociala identitet som 

ger livet mening, så anser Cudd att femicide kan innebära detta.158 Cudds argumentation kan 

förstås som att femicide som begrepp behövs för att särskilja dödande av kvinnor för att de är 

kvinnor från andra former av mord. Dock anser Cudd att femicide bör innefatta mer än enbart 

fall där kvinnan dör en fysisk död, då hon menar att social död kan vara lika plågsam för kvin-

nan som utsätts.159 

 
154 Ibid., s. 601. 
155 Ann E. Cudd, “Rape and Enforced Pregnancy as Femicide: Comments on Claudia Card’s ‘The Paradox of 
Genocidal Rape Aimed at Enforced Pregnancy’” The Southern Journal of Philosophy 46 (2008), s. 190. 
156 Ibid., s. 196. 
157 Ibid., s. 195. 
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Analys	
 

Innan den axiologiska konsekvensprövningen görs i diskussionsdelen presenteras här en analys 

av de starkaste argumenten i ljuset av de feministiska teorierna. Argumenten delas upp i fem 

teman som kallas Att synliggöra femicide; Hänsyn till kön; Mödosam process och social död; 

Enbart mäns dödande eller även kvinnors; samt Vad som ska räknas som femicide. 

Att	synliggöra	femicide	
 

Ett av de starkaste argumenten för ett särskiljande av femicide från andra former av mord som 

framkommer i resultatet är att om någonting ska kunna motverkas så måste det först namnges. 

Brannon trycker på vikten av att namnge femicide för att fenomenet ska bli mer psykologiskt 

framträdande i våra observationer.160 Orizaga Inzunza argumenterar att ett namngivande av fe-

micide möjliggör kravställandet på regeringar att uppmärksamma problemet med våld mot och 

dödande av kvinnor.161 Deras ståndpunkter kan förstås utifrån Mackays radikala feministiska 

teori då hen menar att språk är viktigt vad gäller namngivandet av sociala fenomen. Hen hävdar 

att om mäns våld mot kvinnor definieras som könsbaserat våld, blir begreppet könsneutralt och 

osynliggör könsbestämda fakta om sexuellt våld och våld i nära relationer. Vidare menar 

Mackay att detta osynliggörande gör att fokus försvinner från faktumet att män utgör en över-

väldigande majoritet av förövarna av dessa brott medan kvinnor utgör en överväldigande ma-

joritet av offren.162 Med andra ord skulle Mackays syn på att begreppet könsbaserat våld inte 

är att föredra, då det till viss del döljer våldet som kvinnor utsätts för, kunna liknas vid att ett 

könsneutralt begrepp för mord kan dölja det våld mot kvinnor som begreppet femicide synlig-

gör. Med utgångspunkt i detta kan det förstås som att det är betydelsefullt att särskilja femicide 

från andra former av mord för att kunna motverka våld mot kvinnor, då ett osynliggörande av 

denna form av våld kan bidra till att krav inte ställs på regeringar att uppmärksamma våld mot 

och dödande av kvinnor såsom Orizaga Inzunza argumenterar samt att osynliggörandet kan 

bidra till att fenomenet inte blir psykologiskt framträdande i våra observationer likt Brannons 

argumentation. 

 
160 Brannon 2021, s. 1. 
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Det kan tänkas att Mackays teoretisering kring att begreppet könsbaserat våld inte är att föredra, 

inte nödvändigtvis behöver stämma i alla sammanhang trots ståndpunkten att femicide bör syn-

liggöras. I Istanbulkonventionen stadgas att könsrelaterat våld drabbar kvinnor i högre grad än 

män och därmed definieras könsrelaterat våld i konventionen som “våld som riktas mot en 

kvinna på grund av att hon är kvinna eller som drabbar kvinnor oproportionerligt”.163 Därmed 

kan det tänkas att även om det är betydelsefullt att skilja på femicide från andra former av mord 

för att kunna motverka våld mot kvinnor, så behöver inte begrepp som till synes är könsneutrala 

vara ett hinder för att åstadkomma detta om de används på ett sätt som inte är könsneutralt. 

Detta kan förstås utifrån hooks intersektionella feministiska teori då hon menar att uppmärk-

samheten inte enbart kan vara riktad mot mäns våld mot kvinnor för att kunna få grepp om 

våldets hela problematik då även andra typer av våld måste stoppas.164 På så sätt kan det förstås 

genom hooks teori varför ett namngivande av femicide inte behövs för att femicide ska motver-

kas och för att kvinnors mänskliga rättighet till liv inte ska kränkas, då kampen mot dödandet 

istället kan riktas mot dödande genom könsneutrala termer såsom mord. 

Hänsyn	till	kön	
 

Av de studerade artiklarna framkom inget direkt motstånd till särskiljandet av femicide från 

andra former av mord. Däremot framkom flera argument för vad ett särskiljande inte bör inne-

bära. Ett sådant exempel är att femicide inte bör särskiljas från andra former av mord på ett sätt 

som enbart tar hänsyn till kön. García del Moral argumenterar att femicide som begrepp är ett 

begränsat koncept om det inte tar hänsyn till ras och kolonialitet.165 Cullen et al argumenterar 

att äldre kvinnor, funktionshindrade kvinnor och kvinnor som tillhör HBTQ+ tenderar att glöm-

mas bort i statistiken över femicide, vilket förvärrar oförmågan att förstå de utmaningar och 

hinder som personer som drabbas av förtryck, kolonisering, diskriminering, sexism och rasism 

möter.166 På liknande vis argumenterar Threadcraft att svarta kvinnors döda kroppar får mindre 

uppmärksamhet och aktivism än svarta mäns och vita kvinnors. Hon beskriver att det dels beror 

på att dödandet av svarta kvinnor ofta sker i privata miljöer och därmed tenderar att ses som 

mindre spektakulärt än dödandet av svarta män som exempelvis dödas av polis.167 Detta kan 

förstås genom hooks feministiska intersektionella teori där hon kritiserar det endimensionella 

 
163 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 
2011. 
164 hooks 2014, s. 171. 
165 García-Del Moral, 2018, s. 929. 
166 Cullen et al. 2021, s. 624. 
167 Threadcraft 2017, s. 573. 
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perspektiv som enbart fokuserar på kön och som är vanligt förekommande inom den feminist-

iska rörelsen.168 Hon menar att många privilegierade feminister inte förstår att förtryck som 

utgår från kön, ras och klass är interrelaterade och därmed inte tagit hänsyn till sina ras- och 

klassprivilegier.169  

På liknande vis argumenterar Beck att även plats har en avgörande roll, då kvinnor som lever 

på landsbygden är missgynnande eftersom de befinner sig geografiskt långt från viktiga tjänster 

samtidigt som integriteten blir mindre i ett landsbygdssamhälle.170 Av den tidigare forskningen 

framgår att en plats med högt antal femicides i Kanada är landsbygden. Där sker 34 procent av 

landets femicides samtidigt som det bara är 16 procent av befolkningen som bor där. Samma 

studie visar på liknande sätt att 36 procent av de som utsätts för femicide i Kanada tillhör ur-

sprungsbefolkningen medan enbart fem procent av den totala befolkningen tillhör ursprungs-

befolkningen.171 I paritet med detta argumenterar Sosa för att det finns olika dimensioner av 

förtryck och att ojämlikheten är komplex. Hon ifrågasätter tanken om att kön skulle vara den 

huvudsakliga källan till diskriminering som drabbar kvinnor eftersom korsningen av kön, ras 

och klass bildar ett visst förtryck och därmed går det inte att anta att kön i sig är dominerande 

över andra kategorier.172 

Dock finns det även argument för att skilja på femicide från andra former av mord just för att 

kön spelar en så pass avgörande roll. Detta är någonting som bland annat Marcuello-Servós et 

al tar fasta på. De beskriver att femicide skiljer sig från andra former av mord då de flesta 

femicides begås av manliga partners eller ex-partners i den privata sfären som en följd av över-

grepp i hemmet, hot, sexuellt våld eller situationer där kvinnan har mindre makt eller mindre 

resurser än sin partner.173 På liknande sätt kan detta förstås i Heises redogörelse i tidigare forsk-

ning. Heise hävdar att även om våld mot kvinnor kan ske i många olika former är det gemen-

samma draget för alla dessa övergrepp en grundläggande nedvärdering av kvinnor.174 Dessa 

argument kan tolkas i ljuset av Mackays radikala feministiska teori. Mackay tar förvisso hänsyn 

till ett intersektionellt fokus som hen anser kan användas i viss mån, men menar samtidigt att 

 
168 hooks 2014, s. 19. 
169 Ibid., s. 22-24. 
170 Beck 2021, s. 21. 
171 Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability. #CallItFemicide: Understanding gender-re-
lated killings of women and girls in Canada 2018, s. 7. 
172 Sosa 2017, s. 88. 
173 Marcuello-Servós et al. 2016, s. 968. 
174 Heise 2011, s. 2. 
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det inte kan användas för att föra bort fokuset från det förtryck som kvinnor utsätts för.175 

Mackay gör antagandet att även om andra faktorer än kön kan ha en roll i dödandet så är kön 

den avgörande faktorn. Det kan leda till uppfattningen att ett särskiljande av femicide från andra 

former av mord bör göras med hänsyn till att dessa dödanden sker på andra platser, av andra 

personer och av andra orsaker än exempelvis mord på män. 

Argument som istället tar lika mycket hänsyn till olika kategorier, såsom Sosas argumenterande 

kring att det inte går att peka ut kön som dominerande, kan liknas med hooks tankar kring att 

olika kvinnor inte utsätts för samma sorts förtryck. Ett exempel på detta är hooks resonemang 

kring att vita kvinnor både kan förtrycka och bli förtryckta samtidigt som svarta kvinnor enbart 

kan bli förtrycka då det inte finns någon kategori av personer som de kan diskriminera, explo-

atera eller förtrycka.176 På samma sätt som det kan tänkas att hooks skulle anse att Mackay 

lägger för stor tonvikt på kön, kan även hooks kritiseras för att lägga för stor tonvikt på hudfärg 

och etnicitet. I en sådan tanke kan kategorier såsom ålder och klass ses som frånvarande i hooks 

argumentation då hon menar att svarta kvinnor enbart kan bli förtryckta. Samtidigt kan det även 

förstås varför hudfärg och etnicitet är viktigt för hooks i hennes resonemang. I tidigare forsk-

ning framkom bland annat att kvinnor som identifierar sig som vita har 28 procent lägre risk att 

utsättas för våld i nära relation jämfört med kvinnor som inte identifierar sig som vita.177 Såle-

des är även sådana faktorer viktiga att beakta då även dessa tycks påverka vem som löper störst 

risk att utsättas för femicide. Att hooks lägger tonvikt på hudfärg och etnicitet här trots att hon 

har en intersektionell grundposition kan ses som en indikator på att några kategorier i vissa fall 

måste prioriteras. På så sätt kan det förstås att prioriteringen av kön framför andra kategorier 

vad gäller begreppet femicide kan ske utan att helt strida mot ett intersektionellt resonemang. 

Med tanke på ovanstående kan det tänkas att det är betydelsefullt att skilja på femicide från 

andra former av mord för att kunna motverka våld mot kvinnor då femicides sker på andra 

platser, av andra anledningar och utförs av andra personer jämfört med dödanden som inte klas-

sificeras som femicides. På så sätt kan kön ses som en viktig komponent som bör beaktas i 

kategoriseringen kring olika former av dödande. Dock kan det även förstås att andra kategorier 

än kön har en avgörande roll i vilka de är som dödas, så som exempelvis visas här att svarta 

kvinnor löper större risk än vita kvinnor att dödas samt även att inte få någon upprättelse efter 

 
175 Finn Mackay 2013. 
176 hooks 2014, s. 34-35. 
177 Yakubovich et al 2018, s. 4-6. 
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döden. Diskriminering står i strid med mänskliga rättigheter. Kvinnokonventionen är ett exem-

pel på ett omfattande dokument som lägger fokus på avskaffandet av alla former av diskrimi-

nering av kvinnor.178 Med tanke på detta kan det vara av vikt att skilja på femicide från andra 

former av mord om detta kan fungera som ett första steg för att motverka att kvinnor utsätts för 

oproportionerligt mycket könsbaserat våld. Däremot kan det då även tänkas att ingen diskrimi-

neringsgrund står högre än någon annan och att vikten därmed även måste vara på att inte enbart 

fokusera på kön i arbetet med att motverka våld mot kvinnor. 

Mödosam	process	och	social	död	
 

Ett annat argument för vad ett särskiljande av femicide från andra former av mord inte bör 

innebära är att det inte bör särskiljas på ett sätt som inte tar hänsyn till den mödosamma pro-

cessen som leder fram till död eller som inte tar hänsyn till social död. Argumentet som Cudd 

framför är att social död kan vara lika mödosam för offret som fysisk död. Hon menar att femi-

cide inte nödvändigtvis behöver innebära att en kvinna dödas, men att hon avhumaniseras och 

görs till mindre mänsklig och att detta kan leda till hennes död.179 På liknande sätt argumenterar 

Shalhoub-Kevorkian för att döden som femicide innebär inte nödvändigtvis bör förstås som när 

kvinnan inte längre kan andas, utan istället när det är omöjligt för kvinnan att “leva”. Hon menar 

att när en kvinna praktiskt taget är dömd till att dödas genom mord och lever under ständigt hot 

om att bli dödad så leder detta till ständig rädsla, frustration, isolering, utanförskap och skada 

på kvinnors förmåga att kontrollera sina egna liv och att detta därför skulle kunna ses som 

femicide.180 I likhet med detta argumenterar Martin och Carvajal för att feminicide är ett bättre 

begrepp än femicide för att det inte bara hänvisar till kroppens fysiska död, utan även till utplå-

nandet av en kvinnas subjektivitet, personlighet eller minne och att detta kan ske antingen före 

eller efter hennes död.181 

Martin och Carvajal anser att femicide ska ses som en process snarare än en handling.182 I tidi-

gare forskning redogörs för Spies resonemang om att när en kvinna dödas av sin partner så 

framställs ofta dödandet som en brutal, oväntad och isolerad händelse som mannen ofta har en 

rimlig förklaring till och inte som den mest extrema formen och konsekvensen av våld mot 

 
178 Declaration on the Elimination of Violence against Women (1994). 
179 Cudd 2008, s. 191. 
180 Shalhoub-Kevorkian, 2002, s. 601. 
181 Martin & Carvajal 2016, s. 991. 
182 Ibid., s. 990. 
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kvinnor.183 Detta kan ses som motsatsen till att se femicide som en process. Ett huvudfokus i 

Mackays radikala feminism är på alla former av mäns våld mot kvinnor och mäns nyckelroll i 

kvinnoförtrycket i bred mening.184 hooks anser att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är 

ett förverkligande av hierarkiskt styre och tvingande auktoritet som bejakas, accepteras och 

hyllas.185 Utifrån båda dessa teorierna kan det tänkas att avskiljandet av femicide från andra 

former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka våld mot kvinnor om det är så att 

begreppet femicide även beaktar den mödosamma processen som leder fram till en kvinnas död. 

Denna parallell dras då det ständiga hot som en kvinna kan utsättas för om att bli dödad kan 

förstås som en konsekvens av mäns hierarkiska styre samtidigt som det enligt Mackay är viktigt 

att uppmärksamma alla former av mäns våld mot kvinnor. I kapitel 1 artikel 3 i Istanbulkon-

ventionen framgår att även fall av könsrelaterat våld som troligen kommer leda till skada eller 

lidande för kvinnor samt hot om sådana handlingar utgör våld mot kvinnor samt brott mot de 

mänskliga rättigheterna.186 I och med detta kan det förstås att processen som leder fram till 

kvinnans död eller som utsätter henne för social död är en form av våld mot kvinnor och därmed 

även kan ses som femicide om femicide definieras som en process. Om femicide istället ses 

som en isolerad händelse är det svårare att argumentera för att våldet innan dödandet samt social 

död skulle betecknas som femicide då dessa delar inte är direkta orsaker till att kvinnan dör. 

Enbart	mäns	dödande	eller	även	kvinnors	
 

Någonting som forskarna inte diskuterar explicit, men som framkommer implicit genom de 

definitioner av femicide som de använder är om femicide enbart ska innefatta mäns dödande av 

kvinnor eller om det även kan vara kvinnors dödande av kvinnor. Detta är alltså ingenting som 

framkommer som argument, men som däremot kan förstås som en prägel på de argument som 

forskarna faktiskt framför. Brannon, García del Moral och Weil framför i sina definitioner av 

femicide att dödandet begås av män.187 Sosa använder däremot en definition som säger att dö-

dandet oftast begås av män, men att det alltså även kan begås av kvinnor.188 

 
183 Spies 2020, s. 43. 
184 Mackay, “Radical feminism”, Theory, Culture & Society Vol. 32, nr. 7-8 (2015), s. 334. 
185 hooks, 2014, s. 159. 
186 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 
2011. 
187 Brannon 2021, s. 2.; García-Del Moral, 2018, s. 929.; Weil 2016, s. 1127. 
188 Sosa 2017, s. 86. 
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De olika sätten att se på hur termen ska definieras gällande ovanstående kan förstås utifrån de 

två feministiska teorierna. I sin intersektionella feministiska teori ifrågasätter hooks varför en 

stor del av den feministiska rörelsens fokus enbart är på mäns våld mot kvinnor och inte på 

kvinnors våldsanvändning. hooks menar att om det enda fokuset är att stoppa mäns våld mot 

kvinnor kan omfattningen av våldsproblematiken felbedömas.189 Tvärtemot menar Mackay att 

i den radikala feminism som hen förespråkar är det en analys av mäns våld mot kvinnor som 

prioriteras.190 Ett kriterium för Mackays teori är ett fokus på alla former av mäns våld mot 

kvinnor och männens nyckelroll i kvinnoförtrycket i bred mening.191 

Att flera forskare använder en definition av femicide som enbart hänvisar till mäns dödande av 

kvinnor kan även förstås utifrån den tidigare forskningen. Där framgår bland annat att när kvin-

nor dör av våld utförs det nästan alltid av en man som hon har en intim relation med och/eller 

som ett resultat av manligt sexuellt våld.192 I rättighetsdokument såsom Belém do Pará framgår 

det inte uttryckligen att det är mäns våld mot kvinnor som menas istället för kvinnors våld mot 

kvinnor. Däremot stadgas det i konventionen att våld mot kvinnor är en manifestation av de 

historiskt ojämlika maktrelationerna mellan kvinnor och män.193 

Att särskiljandet av femicide från andra former av mord skulle medföra en betydelse av att 

denna form av dödande enbart begås av män skulle enligt Mackays teori kunna förstås som ett 

godtagbart villkor, då majoriteten av de dödanden som skulle kunna kategoriseras som femicide 

begås av män. Att enbart inkludera mäns dödande av kvinnor skulle därmed inte orsaka problem 

gällande om femicide-liknande dödanden skulle kunna kategoriseras som femicides i de flesta 

fall. I femicide-liknande dödanden som utförs av kvinnor skulle det däremot kunna tänkas upp-

stå problem kring kategoriseringen. Om dessa dödanden inte kategoriseras som femicides även 

om de sker på grund av könsrelaterade orsaker skulle det kunna medföra att omfattningen av 

problemet med femicide felbedöms. 

Vad	som	ska	räknas	som	femicide	
 

En central konsekvens som skulle kunna uppstå vid ett särskiljande av femicide från andra for-

mer av mord är att flera dödanden av kvinnor kan uteslutas från att räknas som femicides om 

 
189 hooks 2014, s. 156-157. 
190 Mackay 2015a, s. 60-61. 
191 Mackay 2015b, s. 334. 
192 Canadian Femicide Observatory for Justice and Accountability 2019, s. 9. 
193 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women 
“Convention of Belem do Para” 1994. 
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femicide definieras som avsiktligt dödande. Dawson och Carrigan argumenterar för att ett in-

slag av uppsåt i definitionen av femicide utesluter att oavsiktligt dödande till följd av upprepat 

våld i hemmet kan betraktas som femicide.194 Brannon anser däremot att oavsiktligt dödande 

inte är en del av femicide. Han exemplifierar detta med skjutningar utan direkt måltavla, bomb-

ningar och bilolyckor.195 

Att särskilja femicide från andra former av mord kan tänkas vara problematiskt vad gäller de 

fall där det är svårt att avgöra hur dödandet ska klassificeras. Weil argumenterar för att det svåra 

med att särskilja femicide från andra former av mord är att fokuset för femicide är diffust och 

att det har identifierats med många olika sociala fenomen istället för enbart dödande av kvinnor 

för att de är kvinnor.196 Agnew argumenterar att det särskiljande av femicide från andra former 

av mord som sker idag inte är tillförlitligt eftersom det råder en oförmåga att reda ut orsaker till 

dödandet i specifika fall.197 En orsak till att det finns flera fall som blir svårtolkade kring om de 

ska klassificeras som femicides eller inte är att det kan vara svårt att veta vilken roll kön spelar 

i flera former av dödande. Martin och Carvajal exemplifierar med att då en hel familj med både 

kvinnor och män dödas är det svårt att veta om kön var en orsak till dödande av de kvinnliga 

familjemedlemmarna.198 Vidare menar Martin och Carvajal att även dödsfall som till synes be-

ror på olyckor kan vara svåra att bedöma om de ska räknas som femicides eller inte. Exempel 

på detta är fall där män påstås av misstag ha skjutit kvinnor till döds samt kvinnor som dör vid 

förlossning som ett resultat av att manliga partners vill ha full kontroll över kvinnornas kroppar 

och nekar dem tillträde till mödravård. Martin och Carvajal menar att dessa typer av dödsfall 

orsakas av könsroller och skulle kunna ses som fall av femicide.199 

Mackay anser att det är av vikt att inte använda könsneutrala ord för fenomen som inte är 

könsneutrala.200 På så sätt kan det tänkas, med hänsyn till hens teori, att femicide ska innefatta 

oavsiktligt dödande. Om ett oavsiktligt dödande av en kvinna till följd av upprepat våld i hem-

met klassificeras som annan form av dödande än femicide döljs köns eventuellt avgörande roll 

i orsaken till att kvinnan dog. Att särskilja femicide från andra former av mord kan tänkas för-

svåra klassificeringen av de dödanden som är svåra att bevisa vilken roll kön hade, såsom i ett 

 
194 Dawson & Carrigan 2021, s. 685. 
195 Brannon 2021, s. 3. 
196 Weil 2016, s. 1129. 
197 Agnew 2015, s. 440. 
198 Martin & Carvajal 2016, s. 996. 
199 Ibid., s. 996. 
200 Mackay 2015a, s. 10. 
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fall där en familj med både kvinnliga och manliga medlemmar dödas. Utifrån hooks intersekt-

ionella feminism kan det tänkas att detta skulle göra det svårt att klassificiera dödandet av de 

kvinnliga familjemedlemmarna som femicides, eftersom det skulle ta för givet att kön var orsak 

till deras död. På liknande sätt kan det tänkas vara svårt att klassificera ett fall där en man 

påståtts av misstag ha skjutit en kvinna som femicide. Detta beror på att det utifrån hooks teori 

kan tänkas att det även i ett sådant fall är svårt att avgöra om kön var en avgörande faktor i 

dödsfallet eller om det var andra faktorer såsom klass eller ålder (för vem som får äga vapen) 

som var avgörande. I denna tankebana kan det däremot tänkas att dödsfall på grund av att en 

kvinna nekats mödravård mer sannolikt skulle kunna klassificeras som femicide. Detta beror 

på att det blir mer obestridligt i ett sådant fall att kön spelade en viss roll eftersom en sådan död 

inte skulle drabba en man. På så sätt kan det tänkas att ett sådant fall enligt hooks teori mer 

rimligt skulle klassificeras som femicide eftersom oavsett om andra faktorer var avgörande eller 

inte, så går det inte att blunda för att kön faktiskt var en avgörande faktor. 

Diskussion	
 
Som tidigare nämnts mynnar analysen ut i ett ställningstagande angående studiens tes, vilket 

sker genom en axiologisk konsekvensprövning. I konsekvensprövningen diskuteras huruvida 

konsekvenser ur ett konstruerat idékomplex, i form av tesen ”Att skilja på femicide från andra 

former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) våld mot kvinnor”, underlättar 

eller försvårar möjligheten att leva ett gott liv. Målet är inte att uppnå ett slutgiltigt bevis på att 

tesen är sann eller falsk, utan istället ett ställningstagande om tesen kan tänkas vara mer sann 

eller mer falsk utifrån förståelsen att ett respekterande av mänskliga rättigheter är eftersträvans-

värt. Argumenten som tas upp för diskussion bedöms även utifrån dess rimlighet. Detta leder 

sedan fram till ställningstagandet om tesen anses vara rimlig eller om den bör förkastas. 

Att	synliggöra	femicide	
 

Några konsekvenser av att skilja på femicide från andra former av mord vad gäller att synlig-

göra femicide är att fenomenet blir mer psykologiskt framträdande i våra observationer om det 

namnges, att namngivandet möjliggör att fenomenet kan motverkas samt att det möjliggör krav-

ställandet på regeringar att uppmärksamma problemet med våld mot och dödande av kvinnor. 

Dessa konsekvenser kan ses som stödjande för tesen i den mening att de bidrar till att framställa 

särskiljandet av femicide från andra former av mord som eftersträvansvärt. Enligt Mackay be-

höver mäns våld mot kvinnor namnges med ett icke könsneutralt namn då förståelse för ett 
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socialt fenomen kräver förståelse för vad som orsakat fenomenet.201 I Wiendeklarationens sym-

posium om femicide förklaras femicide som en allvarlig och oacceptabel kränkning av kvinnors 

mest grundläggande mänskliga rätt till liv.202 Ett särskiljande av femicide från andra former av 

mord förefaller därmed kunna bidra till att könsrelaterade orsaker till dödandet synliggörs. 

Detta bidrar därmed till uppmärksammande av problemet för att kunna förhindra det, exempel-

vis genom kravställandet på regeringar. Följaktligen kan detta ses som ett sätt att värna om 

kvinnors mänskliga rätt till liv genom att ge dem skydd från att utsättas för könsbaserat dö-

dande. Därmed räknas denna konsekvens som en orsak till varför tesen ”Att skilja på femicide 

från andra former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) våld mot kvinnor” 

är rimlig. 

 

De starkaste argumenten gällande att synliggöra femicide hänger ihop på så sätt att först då ett 

fenomen är psykologiskt framträdande i våra observationer kan det motverkas samt först då kan 

även krav ställas angående fenomenet. Dessa argument ger stöd för att ett särskiljande av femi-

cide från andra former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka våld mot kvinnor. Be-

lägg för dessa argument redovisas bland annat i form av att femicide som begrepp har lett till 

bättre förståelse för de dimensioner av våld som kvinnor utsätts för, att det formar krav för 

rättvisa samt att det kan inspirera till kollektivt handlande att konfrontera och få ett avslut på 

kvinnofientligt dödande. Utifrån utgångspunkten att respekterande av mänskliga rättigheter är 

eftersträvansvärt ses argumenten som rimliga då belägg har visats för hur de kan hindra våld 

och alltså därmed hindra en form av kränkning av mänskliga rättigheter, exempelvis genom att 

använda icke könsneutrala begrepp för att inte osynliggöra könsbestämda fakta. 

Hänsyn	till	kön	
 

Konsekvenserna av att skilja på femicide från andra former av mord som lyfts fram gällande 

hänsyn till kön är att femicide som begrepp är ett begränsat koncept om det inte tar hänsyn till 

andra kategorier såsom etnicitet, kolonialitet, ålder, funktionshinder och sexualitet. Som flera 

av de undersökta forskarna nämner uppmärksammas dödande av olika personer olika mycket 

beroende på vilka kategorier som stämmer in på personen. Detta gäller både vilka det är som 

löper störst risk att dödas samt hur dödandet uppmärksammas efteråt. Detta leder fram till kon-

sekvensen att ett antagande om att kön är den huvudsakliga anledningen till femicide blundar 

 
201 Ibid., s. 10. 
202 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 2013, s. 3. 
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för det förtryck som korsningen av olika kategorier skapar. Detta kan därmed ses som ett mot-

stånd till tesen i mening av att den bidrar till ett synliggörande av problematiken som kan följa 

av ett särskiljande av femicide från andra former av mord. 

 

Både hooks, i sin intersektionella feministiska teori, samt flertalet av forskarna förespråkar och 

visar belägg för varför ett intersektionellt perspektiv behöver ingå i diskussionen om femicide. 

Även om det är svårt att förkasta detta argument, är det också svårt att blunda för den roll kön 

tycks ha i dessa dödanden. Det beskrivs i tidigare forskning att dödande av kvinnor och dödande 

av män skiljer sig åt gällande vem som utför dödandet, var det sker samt vad orsaken till dö-

dandet är. Detta tyder på att kön har en avgörande roll i dödandet. I Istanbulkonventionen stad-

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

som drabbar kvinnor oproportionerligt mycket.203 I Belém do Pará beskrivs våld mot kvinnor 

som varje handling eller beteende, baserat på kön, som orsakar död eller fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor.204 I dessa mänskliga rättigheter-dokument har kön en 

uppenbart stor roll. Att andra kategorier än kön måste uppmärksammas i samband med femicide 

kan ses som ett rimligt antagande med tanke på de olika förtryck som flera av forskarna samt 

tidigare forskning visat på att kvinnor tillhörande olika kategorier riskerar att drabbas av. Dock 

är det även rimligt att detta intersektionella perspektiv inte får ske på bekostnad av kön, då den 

roll kön spelar bevisligen är stor. Detta utmynnar i ståndpunkten att fokuset på kön, som görs i 

ett särskiljande av femicide från andra former av mord, rimligen är betydelsefull för att mot-

verka våld mot kvinnor. Dock behöver även ett intersektionellt perspektiv tillkomma för att det 

ska vara betydelsefullt för alla kvinnor oavsett kategori-tillhörighet. 

 

Angående hänsyn till kön var det starkaste argumentet för att inte särskilja femicide från andra 

former av mord att femicide som begrepp är ett begränsat koncept om det inte tar hänsyn till 

andra kategorier än kön. De forskare som framhävde detta argument gjorde det inte som ett 

totalt motstånd mot femicide som begrepp, utan snarare som ett sätt att visa på begreppets bris-

ter. En viss motsägelse kan finnas i argumentationen angående att femicide inte kan fokusera 

för mycket på kön. Anledningen till detta är att begreppet bygger på att en kvinna dödas just på 

grund av att hon är kvinna, vilket gör att kön blir ytterst angeläget. Dock kan argumenten ses 

 
203 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 
2011. 
204 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women 
“Convention of Belem do Para”, 1994. 
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som mer rimliga i de fall då de pekar på att kön är en viktig faktor, men att även andra faktorer 

behöver uppmärksammas. Belägg visas för argumenten bland annat i form av framläggning om 

att svarta kvinnor samt kvinnor från ursprungsbefolkningen löper större risk att utsättas för fe-

micide än vita kvinnor och kvinnor som inte är från ursprungsbefolkningen. Argumentet kan 

ses som rimligt vad gäller utgångspunkten att ett respekterande av mänskliga rättigheter är ef-

tersträvansvärt då mänskliga rättigheter beaktar allas lika värde och fördömer diskriminering, 

vilket det intersektionella tänket om olika kategoriers förtryck bygger på. 

Mödosam	process	och	social	död	
 

Konsekvenser som lyfts fram här är att ett särskiljande av femicide från andra former av mord 

kan bidra till att den mödosamma processen som leder fram till död eller som orsakar social 

död osynliggörs. Som framgått hos flera av forskarna kan den mödosamma processen och social 

död innebära att kvinnan avhumaniseras och görs till mindre mänsklig, befinner sig i ständig 

rädsla, frustration, isolering och utanförskap, skada på kvinnans förmåga att kontrollera sitt eget 

liv samt utplånande av kvinnans subjektivitet, personlighet och minne. Dessa konsekvenser kan 

därmed ses som att de talar mot tesen då de visar att särskiljandet av femicide från andra former 

av mord kan osynliggöra kränkningar av kvinnors mänskliga rättigheter i form av våld som inte 

direkt leder till deras död. Argumentet kan dock minska i styrka då det kan tänkas att konceptet 

går att applicera på våld mot kvinnor i stort, men inte på femicide. I Istanbulkonventionen fram-

går att våld mot kvinnor inbegriper hot om våldsamma handlingar.205 I Pekingplattformen stad-

gas att våld mot kvinnor inbegriper varje handling av könsrelaterat våld som sannolikt resulterar 

i skada eller lidande för kvinnor.206 I och med detta kan det tänkas att våld mot kvinnor kan 

innebära hot eller risk för sannolik skada eller lidande och alltså att detta inte behöver vara 

absolut. Vad gäller femicide kan det dock tänkas vara en skillnad. I FN:s definition av femicide 

inkluderas flera former av dödande av kvinnor.207 Det som alla dessa former dock har gemen-

samt är att de leder till en fysisk död för offret. Genom att ändra definitionen av femicide till 

att även inkludera social död ändras hela det grundläggande konceptet som definitionen bygger 

på, nämligen att det är en form av mord. 

 
205 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 
2011. 
206 Beijing Declaration and Platform for Action (1995). UN Women. https://www.unwomen.org/en/digital-li-
brary/publications/2015/01/beijing-declaration, s. 76. 
207 United Nations Office on Drugs and Crime, Symposium on Femicide: A Global Issue that Demands Action!, 
u.å., https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/DCN5-Symposium-on-femicide-a-global-issue-that-demands-ac-
tion.html (hämtad 2022-04-02). 
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Dock kan det tänkas att femicide är någonting större än “enbart” dödandet. Martin och Carvajal 

beskriver att det finns spänningar mellan om femicide ska ses som en handling i form av mord 

på en kvinna eller om det snarare ska förklaras som en process. Vidare hävdar de att genom att 

kalla det för en process skärps och fördjupas den politiska karaktären i fenomenet.208 Om femi-

cide ses som en process kan det därmed tänkas att särskiljandet av femicide från andra former 

av mord är betydelsefullt för att kunna motverka våld mot kvinnor eftersom även våldet som 

de utsätts för innan dödandet i så fall uppmärksammas. Dock kan det tänkas att detta enbart 

gäller när våldet i slutändan leder till död och inte de fall av social död som Cudd argumenterar 

för. Även om femicide har olika definitioner så är en gemensam nämnare i de olika definition-

erna, såsom FN:s och Diana E. H. Russells definition, att kvinnan dör en fysisk död. Att ifrå-

gasätta detta kan ses som ett sätt att helt förändra konceptet med femicide. En risk med detta 

kan vara att begreppet blir för stort för att vara greppbart och att dess essens då går förlorad. 

Om begreppet inte blir hanterbart riskerar det att inte kunna användas för att skydda kvinnor 

från våld och från att dödas och därmed inte kunna värna om deras mänskliga rättigheter. En 

mer specificerad definition skulle därmed kunna tänkas bli enklare att hantera i juridiken och i 

gemene mans förståelse för begreppet, vilket i sin tur inte skulle försvåra möjligheten för kvin-

nor att leva ett gott liv fritt från kränkningar av mänskliga rättigheter i form av våld. 

Argumentet för varför femicide inte bör skiljas från andra former av mord som lyfts fram här 

är att särskiljandet kan bidra till att den mödosamma processen som leder fram till död eller 

som orsakar social död osynliggörs. Ett motargument i detta kan dock vara att om begreppet 

femicide inte fanns skulle den mödosamma processen eller social död förmodligen inte räknas 

som någon annan form av mord heller, då det inte innebär en fysisk död. Dock skulle det kunna 

ses som mer rimligt att den mödosamma processen och social död läggs till i definitionen av 

femicide snarare än andra mord. Anledningen till detta kan vara att begreppsliggörandet av 

femicide är till för att synliggöra det oproportionella våld som kvinnor drabbas av och att då 

även lyfta detta skulle kunna synliggöra problemet ytterligare. Utifrån utgångspunkten att 

mänskliga rättigheter är eftersträvansvärt kan argumentet därmed ses som rimligt. Belägg för 

argumentet framläggs bland annat i form av att dessa fenomen kan orsaka att kvinnan som 

utsätts blir fråntagen sin sociala identitet som ger livet mening, vilket kan vara lika plågsamt 

som en fysisk död. En jämförelse mellan plågan som följer en social död jämfört med en fysisk 

död kan dock ses som omöjlig att testa, vilket medför att argumentet är svårt att bevisa och 

därmed blir det svårare att avgöra rimligheten i argumentet. 

 
208 Martin & Carvajal 2016, s. 990. 
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Enbart	mäns	dödande	eller	även	kvinnors	
 

Inga argument nämns uttryckligen av forskarna kring om kvinnor kan utföra femicides, men 

indirekt görs ändå antaganden om hur femicide ska förstås angående om de enbart kan utföras 

av män eller om de även kan utföras av kvinnor. Även om ingen av forskarna diskuterar effekten 

av detta definierar de femicide olika angående om denna form av dödande kan utföras av kvin-

nor. På så sätt kan det tänkas att deras ställningstagande kring detta påverkar deras argument, 

vilket gör att detta blir en viktig konsekvens att beakta. Konsekvensen kan därmed bli att sär-

skiljandet av femicide från andra former av mord kan orsaka att könsbaserade dödanden på 

kvinnor utfört av kvinnor blir svårdefinierat. Detta blir därmed ett motstånd till tesen då sär-

skiljandet av femicide från andra former av mord kan skapa problem i form av otydlighet om 

det inte tydliggörs om femicides även kan utföras av kvinnor. 

 

Ett flertal mänskliga rättigheter-dokument tydliggör att våld mot kvinnor utgör ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Exempelvis stadgar Pekingplattformen att våld mot kvinnor kränker, 

försämrar och omintetgör kvinnors åtnjutande av deras mänskliga rättigheter och grundläg-

gande friheter.209 I Istanbulkonventionen går att finna att våld mot kvinnor är ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av kvinnor.210 Även om det kan utläsas 

i dokumenten att offret för våldet är en kvinna, framgår inte könet på förövaren. En överens-

stämmande bild målas upp i Wiendeklarationens symposium om femicide. Där förklaras femi-

cide som en allvarlig och oacceptabel kränkning av kvinnors mest grundläggande mänskliga 

rätt till liv, men det framgår inte att detta enbart skulle gälla om det är en manlig förövare.211 

Det kan tänkas att denna begränsning inte görs då även kvinnor skulle kunna döda kvinnor av 

könsrelaterade orsaker. I Wiendeklarationens symposium om femicide framgår att traditioner 

och kultur inte kan användas som rättfärdigande för kränkningar av kvinnors mänskliga rättig-

heter, i synnerhet rätten till liv och rätten att vara fri från våld.212 I exempelvis sådana fall där 

traditioner och kultur ligger bakom dödandet kan det tänkas att det inte nödvändigtvis måste 

vara en man som utför dödandet då det i ett sådant fall kan vara mer rimligt att det är flera 

 
209 Beijing Declaration and Platform for Action (1995). UN Women. https://www.unwomen.org/en/digital-li-
brary/publications/2015/01/beijing-declaration, s. 76. 
210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 
2011. 
211 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 2013, s. 3. 
212 Ibid., s. 3. 
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personer bakom valet att kvinnan ska dödas än i exempelvis fall där dödandet är ett resultat av 

sexuellt våld. 
 

Att se på femicide som att det kan utföras av både män och kvinnor kan tänkas värna om kvin-

nors mänskliga rättigheter då även kvinnor som dödas av kvinnor uppmärksammas. Att istället 

kalla det för en annan form av mord kan därmed dölja könsspecifika detaljer i dödandet. Att 

avgränsa definitionen av femicide till att enbart inkludera dödande som begås av män kan där-

med riskera att kvinnor som dödas eller riskerar att dödas av kvinnor i femicide-liknande dö-

danden inte får sin mänskliga rättighet till liv samt ett liv fritt från våld beskyddad. Att särskilja 

femicide från andra former av mord på ett sätt som utesluter kvinnor som utförare av dödandet 

kan därmed ses som ett motstånd till tesen medan ett inkluderande av kvinnliga förövare kan 

ses som ett stöd för tesen. 

 

Ingen av forskarna argumenterar uttryckligen för eller emot att även kvinnor kan utföra femi-

cides, men genom deras definitioner av vad femicide är framkommer detta ändå. Ett argument 

för att femicide enbart kan begås av män kan ses som mindre rimligt i förhållande till att inget 

av de undersökta dokumenten för mänskliga rättigheter påpekar att femicides eller andra former 

av våld mot kvinnor enbart begås av män. Rimligheten kan även ifrågasättas utifrån utgångs-

punkten att respekterande av mänskliga rättigheter är eftersträvansvärt då en kvinna som utsätts 

för femicide får sin mänskliga rätt till liv kränkt lika mycket oavsett om det var en man eller en 

kvinna som utförde dödandet. Därmed ses argument för ett särskiljande av femicide från andra 

former av mord som starkare om de inkluderar kvinnliga förövare i definitionen.  

Vad	som	ska	räknas	som	femicide	
 

En konsekvens av att skilja på femicide från andra former av mord som tas upp här är att defi-

nitionen av vad som ska inrymmas i begreppet femicide blir diffus och har identifierats med 

många olika sociala fenomen istället för enbart dödande av kvinnor för att de är kvinnor. Ytter-

ligare en konsekvens som tas upp av forskarna är att särskiljandet inte heller är tillförlitligt 

eftersom det råder en oförmåga att reda ut orsaker till dödande i specifika fall. Exempelvis i de 

nämnda fall där både män och kvinnor dör kan det vara svårt att fastställa orsaken till dödandet 

av kvinnorna. Andra tidigare nämnda fall såsom de som till synes beror på olyckor, såsom om 

en man påstås av misstag ha skjutit en kvinna till döds eller då kvinnor dör vid förlossning efter 

att manliga partners nekat dem tillträde till mödravård, kan vara svåra att bedöma om de ska 
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räknas som femicides eller inte. En annan konsekvens av att skilja på femicide från andra for-

mer av mord är att om avskiljandet medför att det enbart är avsiktligt dödande som innefattas i 

femicide så utesluts flera dödanden av kvinnor från att räknas som femicide, däribland oavsikt-

ligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet. 

 

Det kan tänkas att oavsiktligt dödande i form av skjutningar utan direkt måltavla, bombningar 

och bilolyckor inte är samma sak som oavsiktligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet 

då dessa är oavsiktliga av olika skäl. Skjutningar utan direkt måltavla och bombningar kan 

tänkas i de flesta fall, även om det finns undantag, ske för att få dödsoffer, men där vem döds-

offret är inte är specifikt förutbestämt. I ett fall av oavsiktligt dödande till följd av upprepat våld 

i hemmet kan det omvänt tänkas att offret för våldet var förutbestämt, men att det däremot inte 

var bestämt att våldet hon utsattes för skulle leda till hennes död. Med utgångspunkt i detta kan 

det tänkas att särskiljandet av femicide från andra former av mord blir problematiskt om inte 

oavsiktligt dödande ingår i definitionen i de fall där könsbaserat våld oavsiktligt orsakat kvin-

nans död. Oavsiktligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet har med större sannolikhet 

kön som en orsakande faktor än vad dödande till följd av skjutningar utan direkt måltavla, 

bombningar och bilolyckor har. Threadcraft beskriver att män och kvinnor vanligtvis inte dödas 

i samma typer av kontexter, då av de som dödas av närstående är drygt 63 procent kvinnor och 

av de som dödas i könsrelaterade mord är nästan 82 procent kvinnor.213 Att inte inkludera oav-

siktligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet som femicide kan därmed medföra att 

kvinnorna som utsätts för detta ignoreras. Att skilja på femicide från andra former av mord kan 

därmed medföra att kvinnor som dödas i våldsbaserat upprepat våld inte uppmärksammas. Om 

dessa dödanden då kategoriseras som någon annan form av mord än femicide så kan realiteten 

att kön hade en avgörande roll i dödandet gå förlorad. Att inte uppmärksamma det könsbaserade 

våldet skulle därmed kunna medföra en ignorans som gör att problemet fortgår. På så sätt blir 

inte särskiljandet av femicide från andra former av våld betydelsefullt för att kunna motverka 

våld mot kvinnor för de kvinnor som dödas oavsiktligt av upprepat våld i hemmet. 

Argumenten gällande vad som räknas som femicide som tas upp här är att definitionen av fe-

micide är diffus vilket gör att det identifieras med många andra sociala fenomen än enbart dö-

dande av kvinnor för att de är kvinnor; att särskiljandet inte är tillförlitligt eftersom det råder 

en oförmåga att reda ut orsaker till dödande i specifika fall; samt att ett inslag av uppsåt i defi-

nitionen av femicide utesluter att oavsiktligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet kan 

 
213 Threadcraft 2017, s. 573. 
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betraktas som femicide. Argumenten kan ses som rimliga utifrån utgångspunkten att ett respek-

terande av mänskliga rättigheter är eftersträvansvärt då de visar att det kan vara svårt att avgöra 

vilka dödanden som ska kategoriseras som femicide, vilket kan göra att dödanden och dess 

orsaker ignoreras. Detta kan då även medföra en ignorans av kvinnans mänskliga rätt till liv. 

Argument gällande att oavsiktligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet ska räknas som 

femicide ses därmed som starkare än argument för att andra former av oavsiktligt dödande ska 

göra det. 

Ställningstagande	
 

Av resultatet framgick att ingen av forskarna var helt emot användningen av begreppet femi-

cide. Följaktligen var inte heller deras argument formulerade på ett sådant sätt. Däremot fram-

kom flera argument om begränsningar och faror med begreppet. Det starkaste argumentet om 

detta var att kvinnor som drabbas av flera former av förtryck löper större risk att utsättas för 

femicide jämfört med andra kvinnor och att detta kan osynliggöras om ett för stort fokus är på 

kön. Ett annat starkt argument angående detta var att femicide inte får definieras på ett sätt som 

exkluderar oavsiktligt dödande till följd av upprepat våld i hemmet samtidigt som viss styrka 

fanns i argumenten om att femicide inte får definieras på ett sätt som inte tar hänsyn till social 

död eller den mödosamma processen som leder fram till kvinnans död. Dessa argument kan 

därmed ses som viktiga delar i hur femicide ska definieras, men att de inte är anledningar till 

att begreppet femicide inte är användbart. Det ställningstagande som därmed görs till följd av 

vad som framkommit är att tesen ”Att skilja på femicide från andra former av mord är betydel-

sefullt för att kunna motverka (dödligt) våld mot kvinnor” är rimlig och inte bör förkastas, men 

att det fortfarande är mycket kvar att arbeta med för att begreppet ska kunna leva upp till sitt 

syfte. Utifrån Mackays radikala feministiska teori kan det förstås varför kön måste vara en cen-

tral kategori. Utifrån hooks intersektionella feministiska teori kan det förstås varför även andra 

kategorier måste uppmärksammas. Detta gäller inte enbart tidigare nämnda kategorier såsom 

etnicitet och hudfärg, utan även andra kategorier och vilka dessa är beror på kontexten. I enighet 

med Mackays teori tas ställningen att begreppet femicide är betydelsefullt för att motverka våld 

mot kvinnor. I enighet med hooks teori görs tillägget att ett intersektionellt perspektiv måste 

finnas i definiering av och arbetet med femicide för att även de mest förtryckta ska skyddas från 

att utsättas för våld och femicide och inte få sin mänskliga rätt till liv kränkt. 
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Slutsatser,	bidrag	till	MR	&	vidare	forskning	
 

I denna avslutande del presenteras slutsatserna som studien utmynnar i. Därtill presenteras även 

studiens bidrag till mänskliga rättigheter samt förslag på framtida forskning. 

Slutsatser	
 

Syftet med studien var att undersöka vikten av begreppet femicide, alltså vikten av ett särskil-

jande av dödande av kvinnor för att de är kvinnor från andra former av mord. Tesen “att skilja 

på femicide från andra former av mord är betydelsefullt för att kunna motverka (dödligt) våld 

mot kvinnor” skulle undersökas och frågeställningen “Vilka argument finns för ett särskiljande 

respektive ett icke särskiljande av femicide från andra former av mord och hur starka är argu-

menten?” skulle besvaras. Det framkom flera argument angående varför femicide bör särskiljas 

från andra former av mord, såsom att fenomenet blir mer psykologiskt framträdande i våra 

observationer om det namnges samt att ett namngivande möjliggör kravställandet på regeringar 

att uppmärksamma problemet med våld mot och dödande av kvinnor. Det framkom inga argu-

ment för varför femicide inte bör särskiljas från andra former av mord, men däremot framfördes 

flera argument om negativa konsekvenser av ett särskiljande. Sådana argument var exempelvis 

att femicide som begrepp är ett begränsat koncept om det inte tar hänsyn till andra kategorier 

såsom etnicitet, kolonialitet, ålder, funktionshinder och sexualitet samt att begreppet kan bli 

problematiskt om det inte tar hänsyn till social död, den mödosamma processen som leder fram 

till död samt oavsiktligt dödande. Utifrån utgångspunkten att ett respekterande av mänskliga 

rättigheter är eftersträvansvärt bedömdes tesen vara rimlig då det framkom starkare argument 

för att ett särskiljande av femicide från andra former av mord möjliggör att våld mot kvinnor 

kan hindras jämfört med ett icke särskiljande. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av 

kvinnors mänskliga rättigheter och femicide kan ses som den allra grövsta formen av våld mot 

kvinnor. Då det framkom starkare argument för att ett särskiljande av femicide från andra for-

mer av mord kan hindra våldet drogs slutsatsen att särskiljandet är ett fördelaktigt steg på vägen 

för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter. 

Studiens	bidrag	till	MR	
 

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. Femicide kan ses 

som den allra grövsta formen av våld mot kvinnor och därmed även en grov kränkning av 

mänskliga rättigheter. Genom att uppmärksamma problematiken kring om femicide bör finnas 
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som ett eget begrepp eller om det ger bättre skydd mot kvinnor att räkna in detta brott tillsam-

mans med andra former av mord kan diskussioner starta om hur kvinnor kan skyddas på bästa 

sätt från att utsättas för våld. Studien kan i bästa fall leda till förståelse för vad som skiljer 

femicide från andra former av mord, detta då inte enbart i definitionen utan även hur det ser ut 

i praktiken. Förhoppningsvis kan detta utmynna i en tydligare definition av vad femicide är och 

hur det bör förstås. Denna definition bör då lägga stor vikt vid kön då studien visat på dess 

betydelse, men även andra kategorier då studien även visat på att kön inte är den enda faktorn 

som avgör vem som löper störst risk att utsättas för femicide. 

Vidare	forskning	
 
I denna studie har slutsatsen dragits att det utifrån ett mänskliga rättigheter-perspektiv är för-

delaktigt att ha ett begrepp som särskiljer dödande av kvinnor för att de är kvinnor från andra 

former av mord. I framtida forskning skulle det dock kunna undersökas om femicide är det mest 

användbara begreppet eller om det är bättre att använda sig av ett annat begrepp, såsom exem-

pelvis feminicide som tydligare beaktar statens skyldighet och ansvar för dödanden av kvinnor. 

I denna studie har fokuset varit på vilka konsekvenser ett särskiljande eller icke särskiljande av 

femicide har för kvinnor. I framtida forskning kan det tänkas vara fördelaktigt att studera vad 

begreppet har för konsekvenser för andra grupper, såsom för män och för barn. 
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