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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka socionomstudenters åsikter gällande mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer samt deras åsikter om samhällets stödinsatser. Vidare ville vi ta reda på 

i vilken grad studenterna ansåg att utbildningen hade ökat deras kunskaper om mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. En enkätundersökning genomfördes och respondenterna bestod av 57 

socionomstudenter som studerade sista året på en högskola i mellersta Sverige. Resultatet 

analyserades främst utifrån könsmakt som teoretiskt perspektiv samt med hjälp av tidigare 

forskning i ämnet. Resultatet visade att socionomstudenterna i många avseenden hade liknande 

åsikter om våldets orsaker och samhällets stödinsatser. Majoriteten av socionomstudenterna 

ansåg att våldet hade med patriarkala attityder att göra och ansåg i stor utsträckning att en 

kvinna omedelbart ska anmäla om hon blivit utsatt för våld. De stödinsatser som studenterna 

ansåg var mest centrala i arbetet med våldsutsatta kvinnor var socialtjänst och kvinnojour. I 

undersökningen framkom även att studenterna tyckte att utbildningen hade haft en inverkan på 

deras kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  
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Abstract 

The aim of this study was to examine social work students’ opinions about men’s violence 

against women in intimate relationships and their opinions about society’s support services. 

Further we wanted to examine to what extent the education had increased the students 

knowledge about intimate partner violence. A survey was conducted and the respondents were 

57 social work students who completed their last year in a university in the middle of Sweden. 

The results were analyzed with a focus on the gender power structure as a theoretical perspective 

and by previous research about the subject. The results indicated that the social work students 

had in many respects similar opinions about the cause of the violence and the social support 

services. The majority of the students thought that the violence had to do with patriarchal 

attitudes and they widely thought that a woman immediately should report if she were exposed 

to violence. The support services that were the most significant according to the students were 

social services and women’s shelters. The study also showed that the students thought their 

studies had had an impact on their knowledge about men’s violence against women in intimate 

relationships.  
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1 INTRODUKTION  

Regeringen definierar mäns våld mot kvinnor utifrån FN:s deklaration om avskaffandet av våld 

mot kvinnor vilken lyder:  

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande 

för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det 

sker i det offentliga eller privata livet” (Regeringens skrivelse [Skr.], 2007/08:39, s.8). 

För att kunna erhålla de mänskliga rättigheterna skall ingen människa utsättas för våld (Skr. 

2007/08:39). Trots detta uppger omkring 100 000 kvinnor att de blivit utsatta för någon form 

av våld i Sverige varje år. Av dessa kvinnor anmälde enbart en fjärdedel våldsbrottet varav 

mindre än var fjärde gärningsman blev dömd för brottet (Lundgren, 2013). Under 2012 

anmäldes omkring 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år och utöver det finns det 

även ett stort mörkertal vilket är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem 

(Brottsförebyggande rådet [Brå] 2009:12). På grund av att det saknas kunskap om exakt hur 

många kvinnor som utsätts för våld blir vetskapen om problemets omfattning även bristande. 

Detta är något som Sveriges regering önskat åtgärda och har därför tagit beslut om att anställa 

länspolismästaren Carin Götblad som utredare och nationell samordnare mot våld i nära 

relationer (Lundgren, 2013).  

Regeringen satsade mellan år 2007 och 2012 ca 109 miljoner kronor varje år för att 

kommunernas arbete för våldsutsatta kvinnor och barn skulle förbättras. Trots denna satsning 

vet ett flertal kommuner inte hur många våldsutsatta kvinnor som det finns i deras kommun. 

Det var även endast hälften av de undersökta kommunerna som hade satt in resurser för att 

kartlägga behoven gällande våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2013a). Detta är 

problematiskt då det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att bistå våldsutsatta 

kvinnor skydd. Trots detta ges hjälpen i många fall av ideella kvinnojourer och ofta hänvisar 

även socialtjänsten sina klienter dit (Gabrielsson, 2o13). Enligt uppgifter från Sveriges kvinno- 

och tjejjourers riksförbund hade kvinnojourerna år 2012 haft kontakt med 34 384 stycken 

kvinnor, majoriteten via telefon. De flesta av kvinnorna som söker stöd har blivit utsatta för 

fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld och i vissa fall en kombination av dem (Sveriges kvinno- och 

tjejjourers riksförbund [SKR], 2012).  

 Socialstyrelsen (2013b) har jämfört kommuners stöd riktat till kvinnor som blivit utsatta för 

våld. Rutiner för hur socialtjänstens anställda ska agera vid misstanke att en kvinna blir utsatt 

för våld finns endast hos mindre än hälften av landets kommuner. Nationellt centrum för 

kvinnofrid (NCK) menar att det inom ett flertal av socialtjänstens verksamheter som ska erbjuda 

våldsutsatta kvinnor stöd och skydd, ännu saknas kunskap om våldet. År 2006 genomfördes en 

undersökning av NCK som påvisade att våldsutsatta kvinnors stödsökande kan liknas med ett 
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lotteri.  Vilket bemötande och hjälp kvinnan får beror till stor del på var i landet hon bor och 

vilken handläggare hon tilldelas. I och med detta är det betydelsefullt att nå ut till studenter som 

i framtiden kan komma att möta kvinnor som blivit utsatta för våld. Här betonas att de som i ett 

tidigt skede får kunskap om våldet och dess mekanismer även i framtiden får bättre kunskap om 

hur de kan använda dem i sitt framtida arbete med våldsutsatta kvinnor (Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid [NCK], 2009).  

Forskning visar att bemötande och kunskap är viktiga delar i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor. Det är kunskap som ligger till grund för professionellas bemötande och då denna 

kunskap kan skilja sig åt kan våldsutsatta kvinnor bli lidande vid hjälpsökandet. Högskoleverket 

(2004) undersökte socionomutbildningars fokus på ämnet mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer vilket visade sig kunna variera mellan olika lärosäten. Utbildningarna visade sig i 

vissa fall ha ett genomgående fokus medan andra endast hade valbara kurser inom ämnet.  

Föreliggande studie grundar sig i ett intresse av att undersöka vad socionomstudenter som läser 

sista året på en högskola i mellersta Sverige har för åsikter gällande mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer. Som framtida socialarbetare kommer flertal av dem vara den person som ska 

kunna bemöta och stödja kvinnor som blivit utsatta för våld. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka socionomstudenters åsikter gällande mäns våld 

mot kvinnor i nära relationer samt deras åsikter kring samhällets formella/informella 

stödinsatser. Vidare syftar studien till att undersöka om socionomstudenter anser att 

utbildningen har ökat deras kunskaper om mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

 Vilka perspektiv ligger till grund för socionomstudenternas åsikter om mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer? 

 Vilka stödinsatser anser socionomstudenterna är mest centrala i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor? 

 Hur anser socionomstudenterna att utbildningen hanterat ämnet mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer? 

1.2 Centrala begrepp 

Våld i nära relationer benämns i studien som handlingar eller hot om handlingar som 

resulterar i fysiskt, sexuellt och/eller psykiskt våld (Amnesty, 2004). Fysiskt våld är det våld 

som tar sig i uttryck i olika former av kroppslig skada genom till exempel knuffar, slag, sparkar, 

fasthållning samt hot eller användning av olika föremål. Sexuellt våld innebär tvång till att 

utföra ofrivillig sexuell aktivitet genom hot eller fysisk skada, försök till sexuell aktivitet genom 
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tvång samt ofrivillig sexuell beröring (Lundgren m.fl., 2001). Psykiskt våld innebär bland annat 

hot om fysiskt och/eller sexuellt våld, ständiga kränkningar via skällsord, kontrollering av 

beteenden, hot mot personer i kvinnas omgivning samt att kvinnan hindras från saker som är 

viktiga för henne (Amnesty, 2004).  

Stödinsatser till våldsutsatta kvinnor benämns i studien både som informella och 

formella. När vi i studien skriver formella stödinsatser menar vi det stöd som socialtjänsten ger 

och med de informella stödinsatser avser vi det stöd som frivilliga organisationer bistår kvinnor 

som utsatts för mäns våld i en nära relation (SOU 2006:65). 

2 TIDIGARE FORSKNING OM SAMHÄLLETS STÖDINSATSER 

I följande avsnitt presenteras forskning som anses vara relevant för ämnet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Avsnittet är indelat i fem underrubriker utifrån ett tematiserat 

upplägg. Först förklaras könsmaktsperspektivet som visar på våldets orsaker utifrån en 

strukturell och politisk nivå, sedan den ekologiska modellen som visar på socialtjänstens arbete. 

Därefter beskrivs samhällets formella och informella stödinsatser för våldsutsatta kvinnor samt 

utveckling av samhällets formella insatser. Avsnittet avslutas med att lyfta upp kunskapens 

betydelse för bemötandet till dessa kvinnor.  

2.1 Könsmaktsperspektivet 

Eliasson (2008) menar att förövarna kommer från alla samhällets klasser men att våldet i högre 

grad utspelar sig i de mer socioekonomiskt marginaliserade grupperna i samhället. En 

undersökning av Lundgren m.fl. (2001) visar på att föreställningen om att den våldsutövande 

mannen skulle vara lågutbildad, ha alkoholproblem eller tillhöra en etnisk minoritetsgrupp inte 

stämde överens med undersökningens resultat. I och med detta menar de att våld mot kvinnor 

bör ses som ett samhällsproblem och därmed motverkas på politisk nivå. 

En viktig milstolpe till förklaringen av orsaken till mäns våld mot kvinnor kom 1995 i en av 

Statens offentliga utredningar. Där framkom att mäns våld mot kvinnor grundas i samhällets 

strukturer där män är överordnade och kvinnor underordnade.  Våldet handlar i stora drag om 

kvinnoförakt och männens rätt till att kontrollera kvinnor (SOU 1995:60). Successivt har svensk 

politik tagit till sig förståelsen om könsmaktsordningen som orsaken till mäns våld mot kvinnor. 

Utgångspunkten gällande förståelsen av våldet grundar sig i en brist på jämställdhet mellan 

kvinnor och män vilket inte kan förklaras som avvikande utan bör tolkas i ett socialt och 

kulturellt sammanhang där män är överordnade kvinnor. Denna könsmaktsförståelse finns även 

inskriven i dokument från FN, EU och Europarådet. I FN:s deklaration om avskaffandet av 
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våld mot kvinnor kategoriseras olika former av mäns våld av samma kvinnoförtryck.  I 

deklarationen framkommer att det inte har någon betydelse huruvida våldet är fysiskt, psykiskt 

eller sexuellt och inte heller var våldet har utövats (SOU 2004:121). Likaså anser Sarnecki 

(2008) att en ökad förståelse rörande våldet mot kvinnor kan nås genom kunskap om den 

ojämlikhet som finns mellan män och kvinnor i samhället.  

Enligt Johnson (1995) finns det två sorters våld som utövas i hemmet. Det ena våldet är det 

”patriarkala våldet” (patriarchal terrorism) vilket skildrar mäns rätt att kontrollera kvinnan och 

grundar sig i mäns överordning. Detta våld involverar fler former än fysiskt våld, exempelvis hot 

och ekonomisk underordning.   Det andra våldet menar Johnson är det ”vanliga parvåldet” 

(common couple violence) vilket inte eskalerar i samma utsträckning som det ”patriarkala 

våldet”. Detta våld grundar sig heller inte i mäns överordning över kvinnor utan båda parter kan 

utöva våld i hemmet för att få kontroll över en specifik situation. Johnson väljer att benämna 

våldet för patriarkalt våld istället för kvinnomisshandel då han menar att fokus bör ligga på 

förövaren och inte på offret. Han väljer även att inte använda det könsneutrala ordet partner 

trots att han anser att våld kan förekomma i samkönade relationer men är övertygad om att det 

patriarkal våldet är det mest utbredda. Statens offentliga utredning från 2004 visar dock på att 

flera myndigheter väljer att benämna våldet som ”våld i när relationer” vilket inte tydligt avser 

män som förövare.  I och med detta kan kopplingen till könsrelationen förbises, vilket i det långa 

loppet förminskar problemet (SOU 2004:121).  

2.2 Ekologiska modellen 

Socialtjänstens handläggning av mäns våld mot kvinnor har den ekologiska modellen som 

utgångspunkt vilket ser att orsaken till mäns våldsutövning sker i ett samspel mellan personliga, 

situationsbetingade och sociokulturella faktorer (SOU 2004:121). Den ekologiska modellen utgår 

från Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som betonar att det finns ett samspel 

mellan flera system.  För att förklara detta använder sig Bronfenbrenner av fyra analysnivåer. 

Mikrosystemet innefattar individers direkta samspel med varandra exempelvis det som finns 

inom familjen och parrelationer. Mesosystemet är kopplingen mellan individers olika 

mikrosystem så som samspelet inom familjen eller på arbetet. Exosystemet är de sammanhang 

som finns utanför individernas närmiljöer, vilket individen är beroende av men inte själv kan 

påverka. Detta kan exempelvis vara socialtjänstens kunskapsnivå i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor. Makrosystemet innefattar det samhälle som individen lever i så som levnadsstandard, 

normer och lagar (Hwang & Nilsson, 1996; Eriksson, Berg & Wallqvist, 2011).  

Att socialtjänstens handläggning tar hänsyn till dessa faktorer kan få betydelse för vilken 

insats den enskilda individen får. I det förebyggande arbetet ser socialtjänsten till samhället i sin 

helhet och menar på att det finns skillnader mellan kvinnor och män.  De förebyggande 

insatserna tar därmed hänsyn till sambandet mellan våld, maktskillnader och könsnormer. 

Detta resulterar i att oavsett vilken insats socialtjänsten erbjuder så bör den vara 

situationsanpassad (Socialstyrelsen, 2011). I en av Statens offentliga utredningar framkommer 

att socialtjänsten anser sig utgå från en könsmaktsförståelse men att den bör kombineras med 
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olika individuella, sociala och kulturella avvikelser. Utredningen ifrågasätter socialtjänstens 

helhetssyn genom arbete med våldsutsatta kvinnor utifrån den ekologiska modellen eftersom att 

de anser att den sätter sig emot teorin om könsmaktsordningen och därmed även 

maktperspektivet. Detta menar de kan leda till negativa konsekvenser (SOU 2004:121).  

2.3 Formella och informella stödinsatser till våldsutsatta kvinnor 

De aktörer som bär huvudansvaret på lokal nivå för att arbeta med kvinnor som utsätts för våld 

är Sveriges kommuner och Socialnämnden (SOU 2004:121). Socialnämndens ansvar formuleras 

i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (SoL) 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående 

får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation (Socialtjänstlagen [SoL], 2001:453). 

Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor innefattar många olika uppgifter, men 

huvudansvar återfinns i 1 kap. 1 § SoL. Här anges hur det sociala arbetet skall utformas, vilket 

skiljer sig åt i landets kommuner eftersom att lagen är utformad som en ramlag (Wallberg, 

2008). Ekonomiskt bistånd, råd- och stödsamtal, kontakter med kvinnojour samt skyddat 

boende är insatser som de flesta av landets socialtjänster uppger att de bistår kvinnor med som 

blivit utsatta för våld. En av socialtjänstens vanligaste insatser är att erbjuda kvinnan skyddat 

boende vilket i stor utsträckning består av ett boende i en kvinnojours regi (SOU 2006:65). I en 

av Statens offentliga utredningar påvisas dock att det skyddade boendet inte alltid följs upp av 

socialtjänsten. Förutom en felhantering av lagen kan detta även medföra att många kvinnor inte 

får någon hjälp på grund av att kvinnojourernas resurser är begränsade (SOU 2004:121). Den 

uteblivna uppföljningen kan även ifrågasätta om socialtjänsten tar sitt ansvar utefter 

socialtjänstlagen (SOU 2006:65). I Statens offentliga utredning från 2004 framkommer att 

Länsstyrelsen 2002 granskat 46 av landets kommuner gällande hur socialtjänsten arbetar för att 

bemöta kvinnor som blivit utsatta för våld. Länsstyrelsens allmänna uppfattning var att det 

sakta skett en positiv utveckling i flertal av landets kommuner gällande stöd till kvinnor som 

utsatts för våld. I utredningen kritiseras landets samverkan eftersom den endast innefattar 

samverkan mellan olika myndigheter och inte samverkar med landets frivilliga organisationer 

(SOU 2004:121). 

Det finns fortfarande en tendens att kvinnojourerna ses som de viktigaste aktörerna i arbetet 

kring mäns våld mot kvinnor. År 2004 fanns det trots detta 60 kommuner i Sverige som varken 

bistod sin egen kvinnojour eller grannkommunens med ekonomiska resurser. Samma år fanns 

det utöver detta 130 kommuner i Sverige som helt saknade kvinnojour (SOU 2004:121). 

Kvinnojourer är en frivillig organisation som inte är sammankopplade med staten. Vilket bland 

annat innebär att de kan driva ett friare arbete genom att det exempelvis inte dokumenteras 

eller arkiveras något om kvinnan som uppsökt dem. Kvinnojourerna erbjuder bland annat 
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våldsutsatta kvinnor stödsamtal samt hjälp att ta kontakt med olika myndigheter som 

socialtjänst och polis (Bylund, 2008). 

En undersökning av Lundgren m.fl. (2001) påvisar att en tredjedel av kvinnorna som upplevt 

våld i en nära relation hade sökt hjälp. Undersökningen visade att mer än hälften av kvinnorna 

som sökt hjälp hos socialjouren och 44 procent som sökte hjälp hos en socialsekreterare var 

missnöjda med den hjälp de fått. Undersökningen hade dock inte informella insatser som ett 

alternativ. I relation till detta visar en studie från USA att 22 procent av de 250 kvinnliga 

respondenterna som upplevt våld i en nära relation anmälde detta till polisen. Studien visade 

även att 69 procent av kvinnorna som upplevt fysiskt våld sökte hjälp hos familj eller vänner 

(Kaukinen, Meyer & Akers, 2013). En studie av Moe (2007) visade likaså på att våldsutsatta 

kvinnor i stor utsträckning valt att vända sig till familj och vänner för att få hjälp. Denna instans 

visade sig ofta vara den första stödåtgärden kvinnorna vände sig till. Studien visade även på att 

de våldsutsatta kvinnor som sökt sig till ett skyddat boende i vissa fall stött på problem. Detta på 

grund ut av platsbrist eller att kvinnan hade ett missbruk vilket resulterade i ett avvisande.   

2.3.1 Utveckling av samhällets formella stödinsatser  

Ekström (2012) problematiserar samhällets stödinsatser genom att belysa att stereotypa bilder 

av den ”våldsutsatta kvinnan” riskerar att exkludera kvinnor som inte kan relatera till den bild 

som regeringens propositioner framställer. Ytterligare riskerar detta att bidra till att olika 

professioner som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor förbiser de kvinnor som faller 

utanför ramarna. Hon menar att i nuläget ses dessa kvinnor som ”de andra” i stället för ”vem 

som helst”. Lika så anser Agevall (2012) att en homogen bild av våldsrelationer och av kvinnan 

som blir utsatt leder till att få kvinnor kan identifiera sig med bilden. Ekström (2012) påpekar 

att det är centralt att även lägga vikt vid ett intersektionellt perspektiv. Hon skriver att detta 

perspektiv saknas i ett flertal av de propositioner som hon analyserat då det bland annat inte 

resoneras i så hög grad kring klass och etnicitet. Detta anser Ekström tyder på att normen ännu 

är den vita medelklasskvinnan.  

Sarnecki (2008) lyfter upp att det måste erbjudas stöd till våldsutsatta kvinnor oavsett om de 

väljer att anmäla och lämna mannen eller om de inte väljer att anmäla samt stanna kvar i 

relationen. Stödarbetet skulle kunna underlättas om våldets mer generella orsaker 

uppmärksammas. Han påpekar även vikten av att det skall finnas kunskap om olika åtgärder för 

flera typer av våld. Johnson (1995) menar att det är viktigt att erbjuda olika sorters stöd 

beroende på vilken form av våld som kvinnorna utsätts för. Utgår stödinsatserna från att allt 

våld eskalerar menar han att kvinnor som utsätts för ”det vanliga parvåldet” inte får stöd som är 

anpassat för dem. Liknande resonemang för Agevall (2012) som menar att om ett för stort fokus 

läggs på de extrema våldsfallen kan det leda till att andra former av våld aldrig synliggörs.   

Länsstyrelsen påpekar att det finns stora brister i information till särskilda grupper i 

samhället. Ett bra informationsmaterial som är tillgängligt för alla i en kommun kan vara en 

grundläggande del i det förebyggande arbetet. Bristen på detta material kan bidra till att det är 

svårt för allmänheten att veta vilket stöd de kan räkna med av socialtjänsten (SOU 2006:65).  
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Nordborg (2008) lyfter upp att det finns vissa grupper som är mer sårbara än andra trots att 

våldet förekommer inom alla grupper i samhället. Dessa är bland annat kvinnor tillhörande en 

etnisk minoritetsgrupp. Detta på grund av att hon kanske inte har samma kunskaper om sina 

rättigheter, har ett litet socialt nätverk, bristande språkkunskaper, eller att hon kanske inte vet 

vart hon ska vända sig för att få hjälp. Äldre kvinnor menar Nordborg, kan befinna sig i en större 

beroendesituation i de fall då de utsätts för våld. Kvinnorna kan ha starka band till mannen på 

flera plan vilket kan göra det svårt att söka hjälp då de under lång tid inte talat om våldet de 

blivit utsatta för. Varje kvinna som blivit utsatt för våld är unik och har flera egenskaper till sin 

person utöver att vara ett brottsoffer. Däremot menar Nordborg att det klassiska ideala offret, 

som väcker sympati och omtanke har blivit utsatt för våld av en främling. Bilden kring offret 

som har en relation till sin förövare kan därför bli otydlig. 

2.4 Kunskapens betydelse för bemötandet av våldsutsatta kvinnor 

Mötet med en kvinna som blivit utsatt för våld påverkas i stor grad av den professionellas 

inställning till våldet, vilket i sin tur påverkas av vilken kunskap denne besitter. Kunskap om 

våld mot kvinnor blir i och med detta en viktig förutsättning för vilket arbete som bedrivs. Av de 

som arbetar som handläggare inom socialtjänsten är de flesta utbildade socionomer, dock skiljer 

sig denna utbildning åt i ämnet mäns våld mot kvinnor beroende på vilket lärosäte personen 

studerat vid (Wallberg, 2008). Högskoleverket (2004) fick i uppdrag av regeringen att utreda 

hur genusperspektivet och mäns våld mot kvinnor beaktas i elva olika utbildningar där 

studenten efter examen kan komma att möta kvinnor som upplevt våld. I utredningen framkom 

det att socionomutbildningen i stort blivit bättre på att utbilda i ämnet mäns våld mot kvinnor 

men trots att alla socionomutbildningar idag tar upp ämnet så skiljer det sig fortfarande mycket 

mellan olika universitet/högskolor. Vissa belyser systematiskt och ingående ämnet mäns våld 

mot kvinnor medan andra inte gör det i samma utsträckning. 

Ett annat problem som högskoleverket uppmärksammat är att viss undervisning i ämnet 

mäns våld mot kvinnor sker genom valbara kurser, vilket kan resultera i att det endast når ut till 

vissa studenter (Högskoleverket, 2004). Detta kan i sin tur leda till att bemötandet från 

socialtjänstens anställda skiljer sig åt. Hjälpen som kvinnan får kan till stor del bero på vilken 

handläggare hon tilldelas. De socionomer som saknar djupare kunskaper om mäns våld mot 

kvinnor kan i mötet med våldsutsatta kvinnor förbise problemets allvar och därmed inte bistå 

kvinnan de resurser hon behöver (Wallberg, 2008). Konsekvenser vid bemötande av 

våldsutsatta kvinnor stärks även av Moe (2007) där hennes resultat visar att de kvinnor som 

blivit bemötta med empati och obegränsat stöd i större mån fått kraft att motsätta sig sin 

kontrollerande partner och leva ett självständigt liv.  De kvinnor som däremot hade bemötts 

med ignorans eller inte blivit tagna på allvar upplevde detta som att de blivit beskyllda för 

situationen och verkade därmed löpa en större risk att ta på sig skulden för våldet och även gå 

tillbaka till sin våldsutövande partner.  
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3 TEORETISK TOLKNINGSRAM 

Studien har en abduktiv ansats och utgår från två maktaspekter.  Fokus för den teoretiska 

tolkningsramen utgår från könsmaktsperspektivet som en fördjupning från den tidigare 

forskningen. Vi kommer även beröra makt utifrån kunskap och legitimitetens betydelse för att 

senare kunna analysera och diskutera dem i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vi 

anser att dessa maktbegrepp är av relevans eftersom de bidrar till en analys av resultatet på både 

en individuell och strukturell nivå vilket leder till en djupare analys.   

3.1 Kön som maktstruktur 

Subjektspositioner av makt har kommit att innefattas i senmoderna diskussioner av makt vilket 

syftar på hur enskilda aktörer uppfattar världen utifrån sin bakgrund och erfarenheter. Ett 

exempel på detta är skillnad mellan könen, det vill säga könsmakt. En kvinna med makt ses just 

som en kvinna med makt i kontrast till en man med makt som ses som det normala, vilket 

könsmakt till stor del handlar om. En situation kan däremot behöva ses ur flera maktperspektiv 

för att kunna förstås i sitt fulla sammanhang (Börjesson & Rehn, 2009). Mattsson (2010) menar 

att genusperspektivet utgår från att mannen har tillgång till mer makt och ses som normen i 

samhället där kvinnan är avvikaren. Mannen är alltså överordnad kvinnan utifrån ett 

maktperspektiv. De olika perspektiven visar på att kvinnan är ojämlik mannen på alla 

samhällets plan och förklarar detta utifrån skilda utgångspunkter som till exempel hur 

kvinnokroppen bemöts eller att kvinnor blivit/blir utestängda på flera nivåer i samhället.  

Eliasson (2008) menar att hela bilden kring mäns våld mot kvinnor behöver analyseras 

vilket även berör synen på män och kvinnor, formellt och informellt. Hon anser att det behövs 

en analys kring vilka samhällsfunktioner som underlättar till att en man tar sig rätten att utsätta 

en kvinna i hans närhet för våld. Widerberg (2007) menar att genom analysen av kvinnors 

situation så har även sexualiteten lyfts upp i form av den sexuella relationen mellan könen. I 

utvecklingen av kvinnoforskning synliggjordes kön genom att kvinnan var offret och mannen 

förövaren vid sexuella övergrepp. Herz och Johansson (2012a; 2012b) lyfter vikten av att 

problematisera kön så inte manlighet och män kategoriseras som en homogen grupp.  De menar 

att om denna problematisering uteblir finns en risk att manlighet ses som en kontextlös 

konstruktion. Vid analysen av våld i nära relationer anser de att utmaningen ligger i att lyfta den 

strukturella problematiken där kvinnor i större utsträckning riskerar att utsättas för våld utan 

att ha en begränsad syn på kön och sexualitet.  

Makt i nära relationer kan finnas på flera plan. Makten kan handla om att bestämma över 

resurser, exempelvis pengar, inom förhållandet. På vilket sätt parterna utnyttjar de resurser som 

finns i en relation ligger även till grund för maktfördelningen mellan dem. Att bryta ner sin 

partners självkänsla och till sist identitet kan användas för att behärska den andre i form av 

förolämpningar och hån (Engelstad, 2006). Varje part i en relation menar Börjesson och Rehn 

(2009) innehar makt i olika grad och även om den inte är speciellt stor kan den användas. Det 
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finns även motkrafter från de som är utsatta för makten i ett förhållande. Motstånd är en 

motkraft som kan vara både aktiv och passiv och är en reaktion på känslan av förtryck. Dock 

menar de att om motkrafterna ska få gensvar så behöver den som blir utsatt kunna visa på sin 

egen offerroll. Den utsatta ska då kunna visa sin oskuld genom att till exempel visa på sin 

svaghet. Offerrollen är det dock få som vill ha och då kan oskulden istället visa på den utsatta 

positionen i en maktrelation. För att ses som ett offer enligt lagen menar Eliasson (2008) att 

kvinnan bör ha visat sig som liten och svag och ska inte ha försvarat sig vid våld i en nära 

relation. Detta visar på en strukturell ojämlikhet som missgynnar kvinnor och även indirekt 

stödjer män, då kvinnan kan anses ha provocerat mannen om hon gett ett aktivt motstånd. 

3.2 Makt/Kunskap och legitimitet 

Michel Foucault (1980) myntade begreppet makt/kunskap (power/knowledge) och menar att de 

är starkt sammanflätade. Makt och kunskap utvecklades tillsammans och de går därför inte att 

veta vilken av dem som kom först. Genom kunskap kommer makt men makt ger även rätten till 

att lyfta kunskaper och synsätt. Foucault menar att om vi vill förstå makt så bör vi även försöka 

förstå kunskapens olika arenor i samhället.  Genom begreppet makt/kunskap menar han att vi 

inte kan se makt som någonting som trycker ned oss uppifrån utan att den finns mer dold och 

ingjuten i hela samhällsstrukturen. Därför är makten svårare att identifiera och därmed svårare 

att lösgöra sig ifrån. Makt/Kunskap som Foucault beskriver har omedvetet accepterats av 

individerna i samhället och de har på så sätt disciplinerats till att inte göra motstånd.  Engelstad 

(2006) menar att makt även förekommer i indirekta relationer och ofta i ett organiserat 

sammanhang som exempelvis skolor, företag eller politiska partier. Han menar att ett försök till 

att definiera makt kan var att få en förändring på social nivå i någon form. Börjesson och Rehn 

(2009) ifrågasätter dock denna definition då de menar att makt likväl kan handla om att hindra 

saker från att ske eller hindra någon att göra det denne vill. 

Börjesson och Rehn skriver om maktens tekniker på mikronivå och hur de kan visas i 

handlingar. Hot om våld, tvång, övervakning och kontroll är alla exempel på olika makttekniker. 

I skapandet av skillnader mellan människor möjliggörs många makttekniker då makten kan 

användas till att undertrycka ”den andre”, det vill säga dem som inte är som ”vi”. Vad som ger 

makt ser Börjesson och Rehn utifrån tre aspekter; samhällsposition, expertis och pengar 

(Börjesson & Rehn, 2009). Weber (1971) lyfter upp legitimitet av makt vilket han menar har ett 

sammanhang till hur makten kan möjliggöras. Han menar att dominansen då har blivit en vana 

och det har skett en naturalisering vilket gör dominansen och makten legitim. Samhällets 

struktur har genom tid kommit ur olika sorters dominans och maktstrukturer. Vid legitimitet av 

makt kommer de som lyder under den agera utefter riktlinjer samt efter vad de tror förväntas av 

dem. Weber menar att dominans är en process och utan ifrågasättande kan den bli en struktur 

vilket han menar sker till en början genom att människor underkastar sig dominansen. Maktens 

legitimitet kan även ifrågasättas och detta kan göras genom försök till begränsning av den makt 

en enskild eller en organisation har.  
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4 METOD 

4.1 Val av metod och urval 

I studien tillämpades en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Valet av metod 

grundade sig i att vi ville undersöka flera socionomstudenters åsikter och därmed få ett bredare 

underlag till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Då studiens syfte och 

frågeställningar innefattade flera undersökningsområden var det lämpligt att tillämpa en 

kvantitativ metod. Urvalet i studien avgränsades till socionomer på sista året vid en högskola i 

mellersta Sverige och urvalet var därför selektivt. Urvalet var i och med detta inte representativt 

för den aktuella populationen utan endast för den valda målgruppen och platsen (Eliasson, 

2010). Enkäten utformades med ett missivbrev som försättsblad där vi förklarade studiens syfte, 

de etiska riktlinjerna samt våra och handledarens kontaktuppgifter.  Enkäten bestod främst av 

åsiktsfrågor och hade till största del fasta svarsalternativ. Vid ett fåtal frågor hade 

respondenterna möjlighet att skriva ett eget alternativ som svar. Svarsalternativens utformning 

grundade sig i att öppna frågor kan resultera i att respondenten avstår att svara. Öppna svar kan 

även vara svåra att tyda och analysera (Trost, 2012).  

4.2 Datainsamling och genomförande 

Kontakt med den aktuella Högskolan togs via en lärare som undervisade den utvalda 

målgruppen. Vid ett personligt möte beskrev vi vårt syfte med studien samt kom överens om en 

tid för när och var enkäterna skulle delas ut. Enkäterna delades ut i samband med en föreläsning 

då vi förklarade studiens syfte samt nämnde de etiska riktlinjerna för respondenterna. Vi 

förtydligade även att informationen och kontaktuppgifter fanns på enkätens förstasida. 

Respondenterna fick individuellt fylla i enkäten och vi samlade in enkäterna på plats. Denna 

insamlingsmetod valdes för att chansen är stor till att få in det utlämnade materialet. På grund 

av att vissa personer i urvalsgruppen inte var närvarande vid föreläsningstillfället tog vi kontakt 

med hela gruppen via studenternas gemensamma internetportal. Vi bifogade enkäten i 

nätbaserad form på internet för att ge alla samma möjlighet till att delta i undersökningen. Vi 

skickade även ut en påminnelse för att få in fler svar (Eliasson, 2010). De nätbaserade enkäterna 

skrevs ut och fördelades in i det redan insamlade materialet för att upprätthålla 

konfidentialiteten. Sammanlagt fick vi in 57 stycken enkäter. Studien innehar en abduktiv ansats 

och tidigare forskning har utgjort en del av det totala materialet. Forskningen har samlats in via 

litteratur, Statens offentliga utredningar, socialstyrelsens dokument samt genom artiklar sökta i 

databasen social services abstracts. 
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4.3 Databearbetning och analysmetod 

Den insamlade informationen har noggrant matats in i analysverktyget SPSS Statistics Data 

Editor och kodats till ”data”. Detta för att information skulle kvantifieras det vill säga omvandlas 

till siffror för att underlätta analysen. Ett antal frågor var delvis öppna genom att 

respondenterna själva kunde skriva ett alternativ. Dessa svar har efter flertal genomgångar 

delats in i teman som sedan kodats och matats in i SPSS (Bryman, 2011). Interna bortfall har 

förekommit i form av uteblivna svar på enstaka frågor. Dessa har kodats till ”Uppgift saknas” 

och kommer därför inte ingå i underlaget för studiens analys (Rosengren & Arvidson, 2001; 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Då det interna bortfallet var utspritt berodde det 

troligtvis på att respondenterna missade eller valde att inte svara på frågan. Externt bortfall har 

också förekommit i studien i och med att samtliga 64 respondenter i den befintliga 

urvalsgruppen inte svarade på enkäten, utan enbart 57 stycken. Externt bortfall skriver 

Rosengren & Arvidson (2001) kan förekomma på två sätt, antingen får man aldrig tag i 

respondenten eller så vägrar personen att delta. I vår studie berodde bortfallet troligtvis på att 

personerna inte ville delta då alla fick ta del av enkäten antingen vid direktkontakt eller via 

internet. Samtliga av variablerna var kvalitativa det vill säga att de hade variabeltyperna ordinal- 

och nominalskala. Univariata analyser genom frekvenstabeller användes för att analysera 

enskilda variabler. För att studera två olika variablers eventuella samband till varandra använde 

vi oss av bivariata analyser i form av korstabeller. Beroende på variabeltyperna undersökte vi 

signifikansen genom antingen ett Chi2-test eller gammatest (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010).  

4.4 Reliabilitet och validitet  

Att studien innehar en hög reliabilitet och validitet är viktigt för att öka studiens trovärdighet. 

Reliabilitetens avsikt är att undersöka studiens pålitlighet. För att få en hög reliabiliteten i 

studien har vi under hela arbetets gång beaktat noggrannhet.  Vid registrering av det insamlade 

materialet i analysverktyget SPSS så var studiens båda författare närvarande. Detta för att 

kontrollera att data inte kodades eller matades in felaktigt. Avsikten med validitet är att 

undersöka om studien verkligen mäter det den utger sig för att mäta. För att vi skulle få en hög 

validitet i studien så kontrollerade vi tillsammans att den insamlade informationen var 

tillförlitlig. Detta säkrades bland annat genom att utformandet av enkäterna utgick från 

trovärdiga källor (Eliasson, 2010). Utförligare diskussion om validitet och reliabilitet redogörs i 

studiens metoddiskussion. 
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4.5 Etiskt ställningstagande 

Vid enkätstudien fick respondenterna ta del av de etiska riktlinjerna för studien.  Genom 

informationskravet informerades respondenterna om studiens syfte samt att deltagandet var 

frivilligt. Respondenterna underrättades om samtyckeskravet vilket omfattar att de själva fick 

bestämma om de ville medverka i studien eller inte. Valde respondenten att avbryta eller avstå 

från att svara på hela eller delar av enkäten behövdes inte något specifikt skäl uppges (Bryman, 

2011). Nyttjandekravet innebär att författarna till studien tog hänsyn till att den insamlade 

informationen enbart nyttjades för det specifika och uttalade syftet. Genom 

konfidentialitetskravet försäkrades respondenterna om att personuppgifter som framkommit i 

samband med intervjutillfället skulle hanteras med hög grad av konfidentialitet. Det insamlade 

materialet kommer efter avslutad studie att förstöras (Bryman, 2011). 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultat och analys presenteras utifrån tre teman som utgår från studiens frågeställningar. I 

följande avsnitt redovisas först resultatet i relation till den aktuella enkätfrågan för att sedan 

analyseras, vilket i vissa fall stärks med det empiriska material som lyfts upp i tidigare avsnitt. I 

de fall då tabeller redovisas är de placerade innan texten, resterande tabeller finns i bilaga D. För 

att tydliggöra avrundas procentresultaten till närmaste heltal i den löpande texten.  

5.1 Socionomstudenternas perspektiv på mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer 

Att våld mot kvinnor i nära relationer endast bör förklaras utifrån individuella omständigheter 

var det mer än hälften (60 procent) av respondenterna som inte alls instämde med. Det var även 

28 procent som inte instämde på påståendet (se Tabell 1, Bilaga D). Då majoriteten av 

respondenterna inte instämde med att våldet endast bör förklaras utifrån individuella 

omständigheter tolkar vi det som att de anser att problematiken beror på mer än enskilda 

faktorer. Resultatet tyder på att socionomstudenterna har en insikt i att mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer grundar sig i något djupare i samhället än enbart något som uppstår i det egna 

förhållandet. Resultatet kan kopplas till socialtjänstens handläggning som utgår från att mäns 

våld mot kvinnor sker i en interaktion mellan personliga, sociokulturella och situationsbetingade 

faktorer (SOU 2004:121).  
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Tabell 2. Anser du att mäns våld mot kvinnor i nära relationer har med patriarkala attityder att göra? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 13 22,8 22,8 22,8 

Instämmer delvis 39 68,4 68,4 91,2 

Instämmer inte 4 7,0 7,0 98,2 

Instämmer inte alls 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Mer än två tredjedelar (68 procent) av respondenterna ansåg att våld mot kvinnor i nära 

relationer delvis har med patriarkala attityder att göra, dessutom instämde 23 procent helt på 

påståendet (se Tabell 2). Då nästintill alla instämde helt eller delvis tolkar vi det till att 

reflektioner kring patriarkala attityder kopplat till kvinnors utsatthet är utbredd hos 

socionomstudenterna. Detta kan tyda på att respondenterna genom utbildningen har fått en 

kunskap om över- och underordningar i samhället vilket kan vara betydande i framtida arbete 

med våldsutsatta kvinnor. Detta resonemang för även Johnson (1995) som beskriver det 

patriarkala våldet vilket han menar grundar sig mäns rätt att kontrollera kvinnor samt mäns 

överordning.  

Tabell 3. Anser du att det är vanligare att män som har en lägre socioekonomisk status utsätter 

kvinnor för våld i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer delvis 17 29,8 30,4 30,4 

Instämmer inte 20 35,1 35,7 66,1 

Instämmer inte alls 19 33,3 33,9 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

På frågan om respondenterna ansåg att det var vanligare att män som hade en lägre 

socioekonomisk status utsätter kvinnor för våld var svaren spridda. Det var ingen respondent 

som instämde helt på påståendet, däremot svarade 30 procent att de instämde delvis. 

Resterande svarade att de inte instämde eller inte alls instämde (se Tabell 3). En anledning kan 

bero på att media lyfter upp och därmed förstärker bilden av att män med lägre socioekonomisk 

status i högre grad är förövare än ”vanliga” män. Då de som framtida socionomer kan komma att 

arbeta med våld i nära relationer kan denna åsikt påverka bemötandet och handläggningen. De 

spridda åsikterna syns även inom forskning där till exempel Eliasson (2008) menar att våldet i 

högre grad förekommer i samhällets socioekonomiskt marginaliserade grupper. Lundgren m.fl. 



14 

 

(2001) visar ett motsatt resultat som inte stödjer tanken om att det i större utsträckning är män 

från marginaliserade grupper som utövar våld mot kvinnor.  

Respondenterna ansåg i stor utsträckning att samhället underskattar mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer. Resultatet visar 63 procent instämde helt med påståendet och 33 procent 

instämde delvis (se Tabell 4, Bilaga D). Detta tolkar vi som att de anser att samhället idag inte 

prioriterar frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer i tillräcklig hög grad. En 

anledning kan vara att samhället uppmärksammar våldet och att det utövas inom alla 

samhällsområden. Att dagligen observera att personer blir utsatta för våld kan väcka känslor och 

åsikter om att samhället underskattar problemet.  

De påståenden som undersökte om respondenterna ansåg att en kvinna omedelbart skulle 

anmäla första gången hon blivit utsatt för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld visade att 

majoriteten instämde helt. Mer än hälften (60 procent) instämde helt med att en kvinna 

omedelbart ska anmäla första gången hon blir utsatt för psykiskt våld (se Tabell 5, Bilaga D). Vid 

omedelbar anmälan vid fysiskt våld instämde 77 procent (se Tabell 6, Bilaga D) och 84 procent 

instämde helt vid sexuellt våld (se Tabell 7, Bilaga D). Vid påståendet om psykiskt våld var det 

även 26 procent som instämde delvis. Resultatet tyder på att det finns en positiv inställning 

bland respondenterna att allt våld bör anmälas omedelbart. Vi uppmärksammar att det finns en 

skillnad mellan inställningen om att omedelbart anmäla psykiskt våld gentemot fysiskt och 

sexuellt våld. En anledning kan vara att psykiskt våld inte är lika uppmärksammat i samhället 

och kan även vara svårt att identifiera. Engelstad (2006) menar att makt i en relation kan visas 

genom olika former av våldshandlingar. Detta kan exempelvis ske genom hån och kränkningar 

för att bryta ned sin partners självkänsla och till sist identitet vilket kan kopplas till allvaret i det 

psykiska våldet. 

Tabell 8 (se Bilaga D) visar om det fanns ett samband mellan åsikten att mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer har med patriarkala attityder att göra och om åsikten att våld mot 

kvinnor i nära relationer endast bör förklaras utifrån individuella omständigheter. Ur tabellen 

går att utläsa att 85 procent av de respondenter som instämde helt med att våldet har med 

patriarkala attityder att göra inte alls instämde med att det endast bör förklaras utifrån 

individuella omständigheter. Det går även att utläsa att 31 procent av de respondenter som 

instämde delvis med att det har med patriarkala attityder att göra inte instämde med att de 

endast bör förklarar utifrån individuella omständigheter samt att 51 procent inte instämde alls. 

Vi tolkar detta som att dessa respondenter har en medvetenhet kring att problemet är 

strukturellt och därmed inte endast kan förklaras utifrån individens situation. Dock visar 

sambandsanalysen att korrelationsvärdet är -,411 vilket tyder på ett svagt samband mellan de två 

variablerna. 
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5.2 Centrala stödinsatser i arbetet med våldsutsatta kvinnor  

 

Tabell 9. Vilken formell/informell insats anser du har det yttersta ansvaret för kvinnor som blir utsatta 

för våld i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Socialtjänst 30 52,6 53,6 53,6 

Kvinnojour 4 7,0 7,1 60,7 

Polis 22 38,6 39,3 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

Majoriteten (53 procent) av respondenterna ansåg att socialtjänsten hade det yttersta ansvaret 

för kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. Resultatet visade även att 39 procent 

ansåg att polisen hade det yttersta ansvaret (se Tabell 9). Respondenternas åsikter gällande 

ansvaret kan ha en koppling till utbildningen där socialtjänstens arbete är centralt. Resultatet 

kring att polisen har det yttersta ansvaret kan bero på polisens kontakt med kvinnor som blivit 

utsatta för våld och även att anmälningar kring våldet kommer till dem.  

Tabell 10. Vilken formell/informell insats anser du är lämpligast att kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer vänder sig till? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Socialtjänst 23 40,4 41,1 41,1 

Kvinnojour 25 43,9 44,6 85,7 

Vänner/Familj 3 5,3 5,4 91,1 

Annat: Polis 2 3,5 3,6 94,6 

Annat: Samtliga 2 3,5 3,6 98,2 

Annat: Samverkande myndighet 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

Respondenterna ansåg att kvinnojouren (44 procent) och socialtjänsten (40 procent) var de 

lämpligaste stödinsatserna för våldsutsatta kvinnor att vända sig till (se Tabell 10). Få menade 

att kvinnojourerna hade det yttersta ansvaret ändå ansågs de i hög grad kunna erbjuda stöd som 

var lämpligare än socialtjänstens. En tolkning av detta kan vara att de respondenterna indirekt 

ger kritik till socialtjänstens stödinsatser till kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. 

Ytterligare en tolkning kan vara att de anser att socialtjänsten har för lite resurser och därför kan 
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kvinnojourerna ses som ett komplement. Detta syns även i Statens offentliga utredning vilken 

menar på att kvinnojourerna i viss mån ses som de viktigaste aktörerna i arbetet med kvinnor 

som blivit utsatta för våld (SOU 2004:121). Bylund (2008) skriver att kvinnojourerna är 

frikopplade från staten och att deras arbete kan ses som friare än socialtjänstens arbete. 

Samtliga respondenter som besvarat påståendet ansåg inte att socialtjänstens insatser för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer var tillräckliga (se Tabell 11, Bilaga D). 

Resultatet kan visa på att genom utbildningen har respondenterna fått en insyn i socialtjänstens 

arbete som även kan ha bidragit till en kritisk syn på detta.  

Den åtgärd som flest respondenter ansåg vara viktigast för att i framtiden motverka mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer var ökade resurser för socialtjänst och andra myndigheter (51 

procent). Andra åtgärder de ansåg vara viktiga var bättre samverkan mellan myndigheter och 

frivilligorganisationer (18 procent) och skärpa lagstiftningen (18 procent) (se Tabell 12, Bilaga 

D). Resultatet indikerar på att det finns en medvetenhet hos respondenterna om att 

socialtjänsten har ett viktigt ansvar men att det kan förbättras med mer resurser. Resultatet 

tyder även på en vetskap om betydelsen av samverkan för att motverka mäns våld mot kvinnor. 

Genom utbyte av kunskap och samarbete mellan flera av samhällets professioner kan det vara 

lättare att uppnå. Detta visar även en granskning av länsstyrelsen där de kritiserar landets 

samverkan för att de inte innefattar frivilliga organisationer utan enbart samarbete mellan 

myndigheter (SOU 2004:121). Att resultatet även visade på att respondenterna anser att en 

skärpt lagstiftning är viktig kan tyda på en kunskap om lagens betydelse för en förändring på 

samhällsnivå som även påverkar individens situation.  

Tabell 13 (se Bilaga D) undersökte om det fanns ett samband mellan respondenternas åsikter 

om vilken insats som hade det yttersta ansvaret för kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer samt vilken formell/informell insats som var lämpligast för kvinnor att vända sig till. 

Tabellen visar att av de respondenter som ansåg att socialtjänsten hade det yttersta ansvaret för 

kvinnor som blivit utsatta för våld tyckte 52 procent även att socialtjänsten var lämpligast att 

vända sig till. Av dessa ansåg 35 procent att kvinnojourerna var lämpligast. Av de respondenter 

som ansåg att polisen hade det yttersta ansvaret tyckte 55 procent att kvinnojouren var 

lämpligast att vända sig till och 32 procent tyckte att socialtjänsten var lämpligast. Detta tolkar 

vi som att dessa blivande socionomer anser att socialtjänst och polis brister i att stödja 

våldsutsatta kvinnor då kvinnojouren i hög grad ansågs som lämpligast trots att socialtjänst och 

polis ansågs ha det yttersta ansvaret. Vi kan dock se att sambandet mellan dessa variabler inte är 

signifikant då p-värdet var 0,673, för signifikans ska detta värde ligga på <0,05.  
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5.3 Utbildningens hantering av ämnet mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer 

Tabell 14. I vilken grad anser du att socionomutbildningen har påverkat dina kunskaper gällande 

ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

I mycket hög grad 15 26,3 26,8 26,8 

I ganska hög grad 32 56,1 57,1 83,9 

I ganska låg grad 8 14,0 14,3 98,2 

Inte alls 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

Respondenterna ansåg till stor del att socionomutbildningen hade påverkat deras kunskaper i 

ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  Mer än hälften (56 procent) ansåg att 

utbildningen påverkat i ganska hög grad och omkring en fjärdedel (26 procent) ansåg att den 

hade påverkat i mycket hög grad (se Tabell 14). Detta kan tyda på att utbildningen har berört 

ämnet genomgående samt att respondenterna har utvecklat sina kunskaper inför sitt framtida 

yrkesliv. Resultatet indikerar även på att högskolan har relevant fokus på ämnet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer inom socionomutbildningen. Wallberg (2008) skriver att socionomer 

som möter våldsutsatta kvinnor behöver kunskaper om mäns våld mot kvinnor för att kunna 

uppmärksamma problemet samt ge kvinnan det stöd hon behöver. I relation till detta menar 

Moe (2007) att kvinnor som blivit bemötta av empati och stöd vid hjälpsökande i större 

utsträckning fått kraft att stå emot sin partner än de kvinnor vars situation inte blivit tagen på 

allvar.   

 

Tabell 15. Anser du att socionomutbildningen har underskattat ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

I mycket hög grad 4 7,0 7,0 7,0 

I ganska hög grad 10 17,5 17,5 24,6 

I ganska låg grad 25 43,9 43,9 68,4 

Inte alls 18 31,6 31,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

På frågan om respondenterna ansåg att socionomutbildningen hade underskattat ämnet mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer, skiljde sig svaren åt. Resultatet visade att 18 procent ansåg 

att utbildningen underskattat ämnet i ganska hög grad och att sju procent tyckte att de i mycket 
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hög grad hade underskattat ämnet. Det var även 44 procent svarade i ganska låg grad och 32 

procent ansåg att utbildningen inte alls underskattat ämnet (se Tabell 15). Det skilda resultatet 

kan visa på att respondenterna påbörjat utbildningen med olika förkunskaper och erfarenheter. 

Detta kan tänkas påverka kravet på utbildningens upplägg och fokus gällande mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Dock visade resultatet att nästan en fjärdedel av respondenterna tyckte 

att utbildningen hade underskattat ämnet i någon grad. Utbildningen borde kunna förmedla 

kunskaper som är viktiga oavsett studentens förkunskaper. En undersökning av Högskoleverket 

(2004) visar att socionomutbildningar får undervisa olika i ämnet vilket leder till att 

kunskaperna kan skilja sig åt.  

Resultatet visar att respondenterna ansåg att föreläsningar/seminarium (54 procent) har 

bidragit mest till att öka deras kunskaper inom ämnet och 32 procent ansåg att litteratur 

bidragit mest (se Tabell 16, Bilaga D). Det som respondenterna ansåg skulle kunna förbättras 

inom utbildningen gällande ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer var främst 

gästföreläsare (56 procent) samt föreläsning/seminarium (32 procent) (se Tabell 17, Bilaga D). 

Detta tolkar vi som att det respondenterna ansåg påverkat mest även var de vanligaste 

undervisningsalternativen inom högskolan. Detta kan tyda på att högskolan lyckats nå fram till 

studenterna genom dessa tillvägagångssätt. Det kan dock saknas alternativ som bidrar utöver 

den konventionella undervisningen, till exempel gästföreläsare. En tolkning kan vara att 

högskolan innehar mer makt i denna relation och ansvarar delvis för hur utbildningen utformas. 

Utifrån maktteorin kan högskolans ansvar för blivande socionomers kunskaper om mäns våld 

mot kvinnor ses som en indirekt maktrelation då det sker i ett organiserat sammanhang 

(Engelstad, 2006).  

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka socionomstudenters åsikter gällande mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer samt deras åsikter om samhällets stödinsatser. Vi ville även undersöka 

om utbildningen hade ökat deras kunskaper i ämnet. Frågeställningarna var: Vilka perspektiv 

ligger till grund för socionomstudenternas åsikter om mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

Vilka stödinsatser anser socionomstudenterna är mest centrala i arbetet med våldsutsatta 

kvinnor? Hur anser socionomstudenterna att utbildningen hanterat ämnet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer? Nedan förs en diskussion kring de viktigaste resultaten i relation till 

den teoretiska tolkningsramen och tidigare forskning. Studiens metod och etiska 

ställningstaganden diskuteras och kritiseras även i detta avsnitt. 
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Socionomstudenternas perspektiv på mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

Utifrån resultaten framkom det att socionomstudenterna som deltog i studien hade liknande 

perspektiv på orsakerna till mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Flertalet av studenterna 

ansåg att våldet hade med patriarkala attityder att göra. Majoriteten var även negativt inställda 

till att våldet endast bör förklaras utifrån individuella omständigheter. Resultaten indikerar att 

studenterna har ett strukturellt perspektiv på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och att de 

anser att våldets orsaker beror på samhällsstrukturer. Enligt genusperspektivet har mannen mer 

makt än kvinnan och är på så sätt överordnad i samhället utifrån ett maktperspektiv (Mattsson, 

2010). Eliasson (2008) lyfter upp att det är viktigt att se vad i samhället som underlättar för en 

man att ta sig rätten att utsätta en närstående kvinna för våld. Hon menar att synen på män och 

kvinnor behöver analyseras både utifrån ett personligt plan men även på en strukturell nivå. I 

relation till detta utgår en av Statens offentliga utredningar från att förståelsen av våldet bör 

tolkas i ett socialt och kulturellt sammanhang vilket grundar sig i en brist på jämställdhet mellan 

könen. Utredning ifrågasätter dock socialtjänstens helhetssyn genom arbete med våldsutsatta 

kvinnor utifrån den ekologiska modellen eftersom de anser att den sätter sig emot teorin om 

könsmaktsordningen och därmed även maktperspektivet (SOU 2004:121). Då resultaten 

indikerar att studenterna såg våldet från ett strukturellt perspektiv kan de komma att bidra med 

andra synsätt i deras framtida arbete som socionomer.  

Socionomstudenterna var eniga om att samhället i stort underskattar mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer.  Detta kan bero på att våldet förekommer överallt i samhället och att alla blir 

berörda av det på olika plan. I och med att det är ett omfattande problem så bör åtgärderna 

finnas i samhället både på makro- och på mikronivå. Lundgren m.fl. (2001) menar att mäns våld 

mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem och bör i och med det motverkas på politisk nivå. 

Utifrån mikronivån lyfter Mattsson (2010) upp att genom ett genusperspektiv ses mannen som 

normen i samhället och kvinnan som avvikande. Detta resulterar även i att mannen har mer 

makt på alla nivåer i samhället och på så sätt är kvinnan i ett underläge oavsett var i samhället 

hon befinner sig. Socionomstudenternas kritiska syn på samhällets stödinsatser kan visa på att 

det bör ske förändringar inte bara inom socialtjänsten utan i samhället i stort för att i framtiden 

kunna motverka våldet. För att kunna uppnå en genomgripande förändring lär det i första hand 

ske på politisk nivå för att sedan förändra på organisations- och individnivå. Detta synsätt kan 

ha sin inspiration utifrån ett strukturellt perspektiv, vilket bland andra Lundgren m.fl. (2001) 

förespråkar. Engelstads (2006) resonemang om att makt på makronivå syftar på makten i 

samhället, går även i linje med detta synsätt. Han menar att institutioner i samhället är en del av 

makromakten och de har spänningar inom och mellan sig vilka inverkar på varje enskild individ 

i samhället.  

Resultaten visade även att socionomstudenterna i stor utsträckning ansåg att kvinnor ska 

anmäla första gången de blir utsatta för våld oavsett om det handlar om psykiskt, fysiskt eller 

sexuellt våld. Att våldet bör ses som lika allvarligt oberoende av om det är psykiskt, fysiskt eller 
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sexuellt framgår i FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor vilken även Sveriges 

regering utgår ifrån vid en definiering av våldet (SOU 2004:121). Däremot visar forskning att det 

i verkligheten kan vara svårare att anmäla. Exempelvis visar en studie av Kaukinen, Meyer och 

Akers (2013) att endast 22 procent av respondenterna hade valt anmäla till polisen. Sarnecki 

(2008) lyfter upp att det i arbetet med våldsutsatta kvinnor är centralt att erbjuda stödinsatser 

oberoende av om de väljer att anmäla mannen eller inte. Det kan vara viktigt att som framtida 

socionom inse allvaret i våldet men trots detta vara medveten om att alla kvinnor som blivit 

utsatta för våld i en nära relation inte vill eller kan anmäla. Oavsett personliga åsikter bör 

socionomer kunna inneha ett professionellt förhållningssätt i sitt bemötande samt kunna bistå 

kvinnan det stöd och resurser hon behöver.  

6.1.2 Centrala stödinsatser i arbetet med våldsutsatta kvinnor  

Det framgår i lagen att socialtjänsten har ett huvudansvar i arbetet med våldsutsatta kvinnor 

(Wallberg, 2008). Resultaten visar däremot att fler än en tredjedel av respondenterna ansåg att 

polisen hade det yttersta ansvaret för kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. Detta 

kan visa på en brist i utbildningen angående socialtjänstens ansvar gällande denna målgrupp. 

Majoriteten av resterande respondenter ansåg att socialtjänsten hade det yttersta ansvaret. Med 

utgångspunkt från Webers (1971) resonemang om att makt kan legitimeras genom att den 

genom tid har blivit en naturlig del i samhället, kan både socialtjänst och polis anses ha en 

legitim makt i samhället vad gäller våldet. Rörande det yttersta ansvaret har dock socialtjänsten 

störst legitimitet. I de fall kunskap saknas om vilka som har det yttersta ansvaret kan samhällets 

legitimering av makt kopplas till åsikten om var ansvaret ligger. Samhällets naturalisering kan 

då ligga till grund för personliga åsikter istället för vad som gäller utifrån lagen.  

Flera av de tillfrågade socionomstudenterna ansåg att kvinnojouren var den lämpligaste 

stödinsatsen för våldsutsatta kvinnor att vända sig till. Statens offentliga utredning från 2004 

visar att det fanns brister kring kvinnojourerna i landet, då det var 60 kommuner som varken 

bistod sin egen kvinnojour eller grannkommunens med ekonomiska hjälpmedel. Samma år 

fanns det utöver detta 130 kommuner i Sverige som helt saknade kvinnojour (SOU 2004:121). 

Samtliga respondenter ansåg att socialtjänstens insatser inte är tillräckliga för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Detta påstående stärks även av Statens offentliga utredningar som 

påvisar att insatser som ger kvinnan skyddat boende genom socialtjänsten ofta överlämnas till 

kvinnojourernas boende och som sedan inte följs upp av socialtjänsten (SOU 2006:65; SOU 

2004:121). Oavsett vad denna brist beror på har socialtjänsten ansvar och därmed makten att 

förvalta insatsernas lämplighet vilket de bör hantera på ett professionellt sätt. I media 

framkommer ofta socialtjänstens felhantering av ärenden gällande våldsutsatta kvinnor 

samtidigt som kvinnojourernas arbete lyfts upp som ett nödvändigt komplement till 

socialtjänsten vilket kan bidra till synen socionomstudenterna har gällande samhällets 

stödinsatser. Socialtjänstens maktsituation kan kopplas till Engelstad (2006) som menar att vid 

legitimitet av makt lyder de som står under makten och gör vad som förväntas av dem, i detta 

fall kvinnojourerna. Ytterligare kritik mot socialtjänsten tas upp i en av Statens offentliga 
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utredningar som menar på att det finns brister i informationen till särskilda grupper i samhället 

Avsaknaden av anpassad information kan leda till att kvinnor inte har vetskap om vilka 

stödinsatser socialtjänsten erbjuder (SOU 2006:65). Vi kan konstatera att studenterna har en 

kritisk syn på socialtjänstens hantering av stödet till våldsutsatta kvinnor och kan då i sin 

framtida yrkesroll utveckla och förbättra detta arbete.   

6.1.3 Utbildningens hantering av ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

De flesta ansåg att utbildningen hade påverkat deras kunskaper gällande ämnet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer i någon grad. Wallberg (2008) lyfter upp att goda kunskaper om mäns 

våld mot kvinnor är viktigt för ett bra bemötande vid mötet med en våldsutsatt kvinna. Michel 

Foucault (1980) skapade begreppet makt/kunskap (power/knowledge) vilka han menade 

utvecklades i relation till varandra. Han ansåg att kunskap ger makt men även att makt ger rätt 

till att förmedla kunskaper vilket kan kopplas till högskolan och de kunskaper som förmedlas till 

studenterna. Studien kan visa att den aktuella högskolan i stor utsträckning levt upp till 

studenternas förväntningar kring ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer.  

Att högskolan reflekterar kring sin makt att förmedla kunskaper till studenterna anser vi 

vara centralt för att kunna förbättra och utveckla bemötandet till våldsutsatta kvinnor vid 

hjälpsökande hos socialtjänsten eller andra stödinstanser. Kunskap är en viktig 

grundförutsättning för att förstå en våldsutsatt kvinnas situation, vilket till stor del byggs upp 

genom socionomutbildningen. Moe (2007) menar att bemötandet från professionella kan ha en 

avgörande roll i hur den våldsutsatta kvinnan kan hantera och frigöra sig från sin situation.  

6.1.4 Reflektioner kring studiens resultat 

Studiens resultat är svåra att tillämpa i praktiken då det begränsade antalet respondenter leder 

till att resultatet inte blir generaliserbart. Däremot bör resultatet kunna bidra till att öka 

förståelsen för kunskapens betydelse inom socionomutbildningen kring ämnet mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer. Det kan ses som en förutsättning för att samhällets blivande 

socionomer skall ha en förståelse om våldets orsaker för att därmed kunna bistå och stödja 

våldsutsatta kvinnor på ett kompetent sätt.  Ovanstående analys och diskussion av studiens 

resultat utgår från författarnas förkunskaper samt den information som samlats in under 

studiens gång. Förkunskaperna i ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer var inte helt 

omfattande när studien påbörjades, vilket kan ha påverkat tolkningsgraden.    

6.2 Metod- och etikdiskussion 

I studien har en kvantitativ metod tillämpats i form av en enkätundersökning. Detta ansåg vi var 

en lämplig metod då vi ville undersöka flera socionomstudenters åsikter, vilket inte hade varit 
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genomförbart med någon annan metod. I och med att undersökningen var kvantitativ har frågor 

rörande validitet och reliabilitet varit av vikt för att öka studiens trovärdighet. 

Reliabilitetens avsikt är att undersöka studiens pålitlighet. Enligt Rosengren & Arvidson 

(2001) handlar reliabilitet bland annat om graden av tillförlitlighet och vid en 

attitydundersökning kan en oklar formulering leda till bristande reliabilitet. Enkäten innehöll 

frågor som vi i efterhand insett kan ha tolkats olika av studiens respondenter så som fråga ett: 

Anser du att våld mot kvinnor i nära relationer endast bör förklaras utifrån individuella 

omständigheter? (t.ex. missbruk). Formuleringen kan ha påverkat att respondenterna till stor 

del var överens om att våldet inte eller inte alls bör förklaras utifrån detta perspektiv. Vi är 

kritiska mot formuleringen endast bör, vilket vi inte anser är lika kraftfullt som formuleringen 

endast ska, vilket troligen hade lett till en högre reliabilitet. Även fråga tre: Anser du att det är 

vanligare att män som har en lägre socioekonomisk status utsätter kvinnor för våld i nära 

relationer? är vi aningen kritiska mot eftersom begreppet socioekonomisk status är en bred 

formulering och kan uppfattas olika. Kontrollfrågor hade kunnat vara användbart i detta fall för 

att lättare analysera frågan och dess innebörd och på så sätt uppnå en högre reliabilitet. 

Bakgrundsfrågan ålder i enkäten hade svarsintervall med få alternativ (se Bilaga D). Detta 

bidrog till att analysen försvårades eftersom att flertalet av respondenterna tillhörde samma 

ålderskategori. I efterhand hade vi därför valt att göra fler ålderskategorier.  

Avsikten med validitet är att undersöka om studien verkligen mäter det den utger sig för att 

mäta (Eliasson, 2010).  Detta har stärkts genom att vi under hela studiens gång haft en tydlig 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. Validitet handlar även om i vilken utsträckning 

resultatet kan generaliseras för hela populationen.  Detta har inte varit ett mål för studien då 

urvalet är för litet för att vara representativt och därmed endast aktuell för den utvalda 

målgruppen och platsen (Eliasson, 2010).  Detta stärks ytterligare utav att Chi2-värdet och 

gammavärdet på de bivariata analyserna inte blev signifikanta eftersom de kräver ett större antal 

respondenter (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det hade även varit intressant att ställa 

vissa kontrollerande följdfrågor. Dock ses detta inte som något validitetsproblem då materialet 

var tillräckligt omfattande för denna undersökning. Vi gör bedömningen att den kvantitativa 

metoden var passande för ändamålet då studiens syfte och frågeställningar besvarades. Vi är 

medvetna om att resultat och analys generellt separeras vid en kvantitativ metod. Dock valde vi 

att integrera dem för vi ansåg att studiens analytiska koppling blev tydligare genom detta 

tillvägagångssätt.   

I studien har de etiska riktlinjerna i enligt med Bryman (2011) tagits i beaktandet.  

Författarna anser inte att någon etisk problematik har uppstått trots att en viss kontakt med 

studenterna förekommit innan studiens genomförande. Vi anser dock inte att detta påverkat 

studiens resultat då enkätens utformning värnade om konfidentialiteten och inte berörde 

personliga erfarenheter.  
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7 SLUTSATSER 

Vår undersökning visade att studenterna till stor del ansåg att mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer har med patriarkala attityder att göra och bör ses utifrån ett strukturellt perspektiv. 

Den mest centrala stödinsatsen beträffande samhällets ansvar ansågs vara socialtjänsten. 

Lämpligaste insatsen att vända sig till ansåg de var både kvinnojourer och socialtjänst. Flertalet 

av studenterna ansåg att utbildningens hantering av ämnet varit bra då den påverkat deras 

kunskaper i hög grad. Dock menade cirka en fjärdedel att utbildningen underskattat ämnet 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Studiens resultat har bidragit till att vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en 

komparativ studie och fråga socionomstudenter på flera högskolor för att se om det finns en 

skillnad mellan olika högskolor i landet. Det skulle även vara intressant att undersöka liknande 

frågeställningar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer hos professionella på socialkontor i 

landet. Detta för att se om det finns skillnader mellan examinerade socionomer och handläggare 

som har annan eller ingen utbildning. 
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Bilaga A - Missivbrev 

Socionomstudenters åsikter gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

Vi studerar termin sex på socionomprogrammet vid Mälardalens Högskola och ska nu skriva vårt 

examensarbete (C-uppsats). Vårt syfte är att undersöka socionomstudenters åsikter gällande mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer samt deras åsikter kring samhällets stödinsatser. Vidare syftar 

studien att undersöka i vilken grad de anser att socionomutbildningen påverkat deras kunskaper i 

denna fråga. Enkäten kommer att delas ut till cirka 70 socionomstudenter. 

Dina åsikter är mycket värdefulla för oss så vi skulle uppskatta om du ville dela med dig av dem i 

denna enkätundersökning.  

 

Forskningsetiska riktlinjer 

Examensarbetet är planerat i enlighet med de forskningsetiska riktlinjerna. Personuppgifter 

kommer att hanteras konfidentiellt och obehöriga kommer inteta del av materialet. Du som 

respondent har rätt att veta vilket syfte studien har innan du besvarar enkäten samt att enkäten är 

frivillig. Du väljer själv om du vill medverka i undersökningen och du kan när som helst välja att 

avbryta. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna studie. 

Har du några frågor eller vill ta del av den fullständiga C-uppsatsen är du välkommen att höra av 

dig till oss! 

Tack på förhand 

 

Vickie Ädel       Mathilda Nyberg 

Tel: 073-670 47 48     Tel: 073-723 09 12 

E-post: vickie_adel@outlook.com   E-post: mathildanyberg@hotmail.com 

 

Handledare: Mehrdad Darvishpour 

Tel: 016-15 36 86 

E-post: mehrdad.darvishpour@mdh.se 

 

 

Riv gärna av denna sida för att spara våra kontaktuppgifter! 

 

mailto:vickie_adel@outlook.com
mailto:mathildanyberg@hotmail.com
mailto:mehrdad.darvishpour@mdh.se
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Bilaga B - Missivbrev webbenkät 

Socionomstudenters åsikter gällande mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

Vi studerar termin sex på socionomprogrammet vid Mälardalens Högskola och ska nu skriva vårt 

examensarbete (C-uppsats). Vårt syfte är att undersöka socionomstudenters åsikter gällande mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer samt deras åsikter kring samhällets stödinsatser. Vidare syftar 

studien att undersöka i vilken grad de anser att socionomutbildningen påverkat deras kunskaper i 

denna fråga. Enkäten kommer att delas ut till cirka 70 socionomstudenter. 

Dina åsikter är mycket värdefulla för oss så vi skulle uppskatta om du ville dela med dig av dem i 

denna enkätundersökning.  

 

Forskningsetiska riktlinjer 

Examensarbetet är planerat i enlighet med de forskningsetiska riktlinjerna. Personuppgifter 

kommer att hanteras konfidentiellt och obehöriga kommer inte ta del av materialet. Du som 

respondent har rätt att veta vilket syfte studien har innan du besvarar enkäten samt att enkäten är 

frivillig. Du väljer själv om du vill medverka i undersökningen och du kan när som helst välja att 

avbryta. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna studie. 

Har du några frågor eller vill ta del av den fullständiga C-uppsatsen är du välkommen att höra av 

dig till oss! 

Tack på förhand 

 

Här är länken till enkäten 

https://www.surveymonkey.com/s/YZCZGG3 

 

 

Vickie Ädel       Mathilda Nyberg 

Tel: 073-670 47 48     Tel: 073-723 09 12 

E-post: vickie_adel@outlook.com   E-post: mathildanyberg@hotmail.com 

 

Handledare:MehrdadDarvishpour 

Tel: 016-15 36 86 

E-post: mehrdad.darvishpour@mdh.se 

 

Spar gärna denna sida med våra kontaktuppgifter! 

https://www.surveymonkey.com/s/YZCZGG3
mailto:vickie_adel@outlook.com
mailto:mathildanyberg@hotmail.com
mailto:mehrdad.darvishpour@mdh.se
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Bilaga C - Enkät 

Hur gammal är du? 21-30  

   31-40  

   41-50 

   51-60 

 

Kryssa i det alternativet som stämmer bäst överens med din åsikt på följande påståenden. 

När det i frågorna står mäns våld mot kvinnor i nära relationer innefattar det fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld. 

 Instämmer  

       helt 

Instämmer 

     delvis 

 Instämmer  

       inte 

 

Instämmer 

   inte alls 

1. Anser du att våld mot kvinnor i 

nära relationer endast bör 

förklaras utifrån individuella 

omständigheter?(t.ex. missbruk) 

 

    

2. Anser du att mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer har med 

patriarkala attityder att göra? 

 

    

3. Anser du att det är vanligare 

att män som har en lägre 

socioekonomisk status utsätter 

kvinnor för våld i nära 

relationer? 

 

    

4. Anser du att samhället 

underskattar mäns våld mot 

kvinnor i nära relationer? 

 

    

5. Anser du att en kvinna 

omedelbart ska anmäla första 

gången hon blir utsatt för 

psykiskt våld i en nära relation? 

 

    

6. Anser du att en kvinna 

omedelbart ska anmäla första 

gången hon blir utsatt för fysiskt 

våld i en nära relation? 

 

    

7. Anser du att en kvinna 

omedelbart ska anmäla första 

gången hon blir utsatt för sexuellt 

våld i en nära relation? 
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8. Vilken formell/informell insats anser du har det yttersta ansvaret för kvinnor som 

blir utsatta för våld i nära relationer? (Kryssa endast i ETT alternativ) 
 

Socialtjänst 

Kvinnojour 

Vänner/Familj 

Polis 

 

 

9. Vilken formell/informell insats anser du är lämpligast att kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relationer vänder sig till? (Kryssa endast i ETT alternativ) 

Socialtjänst 

Kvinnojour 

Vänner/Familj 

Annat:___________________ 

 

10. Anser du att socialtjänstens insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer är tillräckliga?  

 

Ja 

Nej 

 

11. Vilken åtgärd anser du är viktigast för att motverka  

mäns våld mot kvinnor i nära relationer i framtiden? (Kryssa endast i ETT alternativ) 

Bättre information om var  

våldsutsatta kvinnor kan vända sig. 

 

Bättre samverkan mellan myndigheter  

och frivilligorganisationer. 

 

Utöka antalet kvinnojourer  

och dess resurser. 

 

Skärpa lagstiftningen. 

 

Ökade resurser för socialtjänst  

och andra myndigheter. 
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12. I vilken grad anser du att socionomutbildningen har påverkat  

dina kunskaper gällande ämnet mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

  

I mycket hög grad  

I ganska hög grad  

I ganska låg grad  

Inte alls   

 

13. Vad anser du har bidragit mest inom socionomutbildningen till att öka dina 

kunskaper om mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

(Kryssa endast i ETT alternativ) 
 

Litteratur 

Föreläsning/Seminarium  

Information från Högskolan 

Kurskamrater  

Annat:_______________________ 

 

14. Anser du att socionomutbildningen har underskattat ämnet mäns våld mot kvinnor 

i nära relationer? 

 

I mycket hög grad  

I ganska hög grad  

I ganska låg grad  

Inte alls    

 

15. Vad anser du skulle kunna förbättras inom socionomutbildningen gällande ämnet 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer? (Kryssa endast i ETT alternativ) 

 
Litteratur 

Föreläsning/Seminarium  

Gästföreläsare 

Information från Högskolan 

Annat:_______________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga D - Tabeller 

 

 

Ålder 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

21-30 43 75,4 75,4 75,4 

31-40 5 8,8 8,8 84,2 

41-50 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

 

Tabell 1. Anser du att våld mot kvinnor i nära relationer endast bör förklaras utifrån individuella 

omständigheter? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Instämmer helt 1 1,8 1,8 1,8 

Instämmer delvis 6 10,5 10,5 12,3 

Instämmer inte 16 28,1 28,1 40,4 

Instämmer inte alls 34 59,6 59,6 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

 

Tabell 4. Anser du att samhället underskattar mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Instämmer helt 36 63,2 64,3 64,3 

Instämmer delvis 19 33,3 33,9 98,2 

Instämmer inte 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   
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Tabell 5. Anser du att en kvinna omedelbart ska anmäla första gången hon blir utsatt för psykiskt våld 

i en nära relation? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Instämmer helt 34 59,6 60,7 60,7 

Instämmer delvis 15 26,3 26,8 87,5 

Instämmer inte 6 10,5 10,7 98,2 

Instämmer inte alls 1 1,8 1,8 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

 

Tabell 6. Anser du att en kvinna omedelbart ska anmäla första gången hon blir utsatt för fysiskt våld i 

en nära relation? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Instämmer helt 44 77,2 78,6 78,6 

Instämmer delvis 9 15,8 16,1 94,6 

Instämmer inte 3 5,3 5,4 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

                                                                                                                                                                                     

Tabell 7. Anser du att en kvinna omedelbart ska anmäla första gången hon blir utsatt för sexuellt våld i 

en nära relation? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Instämmer helt 48 84,2 85,7 85,7 

Instämmer delvis 6 10,5 10,7 96,4 

Instämmer inte 2 3,5 3,6 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   
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Tabell 8. Anser du att våld mot kvinnor i nära relationer endast bör förklaras utifrån individuella 

omständigheter? Anser du att mäns våld mot kvinnor i nära relationer har med patriarkala attityder 

att göra? 

 Anser du att mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer har med patriarkala attityder att göra? 

Total 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Instämme
r inte alls 

 Anser du att våld mot 
kvinnor i nära 
relationer endast bör 
förklaras utifrån 
individuella 
omständigheter? 

Instämmer  

helt 

 

 

Count 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 
% within Anser 
du att mäns 
våld mot 
kvinnor i nära 
relationer har 
med 
patriarkala 
attityder att 
göra? 

0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 1,8% 

Instämmer 
delvis 

 

Count 
0 6 0 0 6 

% within Anser 
du att mäns 
våld mot 
kvinnor i nära 
relationer har 
med 
patriarkala 
attityder att 
göra? 

0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 10,5
% 

Instämmer  

Inte 

 

Count 

 

2 

 

12 

 

2 

 

0 

 

16 
% within Anser 
du att mäns 
våld mot 
kvinnor i nära 
relationer har 
med 
patriarkala 
attityder att 
göra? 

15,4% 30,8% 50,0% 0,0% 28,1
% 

Instämmer  

inte alls 

 

 

Count 

 

11 

 

20 

 

2 

 

1 

 

34 

% within Anser 
du att mäns 
våld mot 
kvinnor i nära 
relationer har 
med patriarkala 
attityder att 
göra? 

84,6% 51,3% 50,0% 100,0% 59,6
% 

Total 

 
Count 

 

13 

 

39 

 

4 

 

1 

 

57 
% within Anser 
du att mäns 
våld mot 
kvinnor i nära 
relationer har 
med patriarkala 
attityder att 
göra? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
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Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Gamma -,411 ,197 -1,968 ,049 

Spearman Correlation -,217 ,108 -1,652 ,104
c
 

Interval by Interval Pearson's R -,150 ,098 -1,122 ,267
c
 

N of Valid Cases 57    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

Tabell 11. Anser du att socialtjänstens insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer är tillräckliga? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nej 56 98,2 100,0 100,0 

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

 

Tabell 12. Vilken åtgärd anser du är viktigast för att motverka mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

i framtiden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Bättre information om var våldsutsatta kvinnor 

kan vända sig 

4 7,0 7,1 7,1 

Bättre samverkan mellan myndigheter och 

frivilligorganisationer 

10 17,5 17,9 25,0 

Utöka antalet kvinnojourer och dess resurser 3 5,3 5,4 30,4 

Skärpa lagstiftningen 10 17,5 17,9 48,2 

Ökade resurser för socialtjänst och andra 

myndigheter 

29 50,9 51,8 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,8   

Total 57 100,0   
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Tabell 13. Vilken formell/informell insats anser du är lämpligast att kvinnor som blivit utsatta för 
våld i nära relationer vänder sig till? Vilken formell/informell insats anser du har det yttersta ansvaret 
för kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer?   

 Vilken formell/informell insats anser du 

har det yttersta ansvaret för kvinnor som 

blir utsatta för våld i nära relationer? 

Total 

Socialtjänst Kvinnojour Polis 

Vilken 
formell/informell 
insats anser du är 
lämpligast att kvinnor 
som blivit utsatta för 
våld i nära relationer 
vänder sig till? 

Socialtjänst 

Count 15 1 7 23 
% within Vilken 
formell/informell insats 
anser du har det yttersta 
ansvaret för kvinnor som 
blir utsatta för våld i nära 
relationer? 

51,7% 25,0% 31,8% 41,8% 

Kvinnojour 

Count 10 3 12 25 
% within Vilken 
formell/informell insats 
anser du har det yttersta 
ansvaret för kvinnor som 
blir utsatta för våld i nära 
relationer? 

34,5% 75,0% 54,5% 45,5% 

Vänner/Fami

lj 

Count 1 0 1 2 
% within Vilken 
formell/informell insats 
anser du har det yttersta 
ansvaret för kvinnor som 
blir utsatta för våld i nära 
relationer? 

3,4% 0,0% 4,5% 3,6% 

Annat 

Count 3 0 2 5 
% within Vilken 
formell/informell insats 
anser du har det yttersta 
ansvaret för kvinnor som 
blir utsatta för våld i nära 
relationer? 

10,3% 0,0% 9,1% 9,1% 

Total 

 
Count 29 4 22 55 

% within Vilken 
formell/informell insats 
anser du har det yttersta 
ansvaret för kvinnor som 
blir utsatta för våld i nära 
relationer? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,025
a
 6 ,673 

Likelihood Ratio 4,493 6 ,610 

N of Valid Cases 55   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,15. 
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Tabell 16. Vad anser du har bidragit mest inom socionomutbildningen till att öka dina kunskaper om 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Litteratur 18 31,6 31,6 31,6 

Föreläsning/Seminarium 31 54,4 54,4 86,0 

Information från högskolan 1 1,8 1,8 87,7 

Kurskamrater 5 8,8 8,8 96,5 

Annat: Inget 1 1,8 1,8 98,2 

Annat: Samtliga 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Tabell 17. Vad anser du skulle kunna förbättras inom socionomutbildningen gällande ämnet mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Litteratur 2 3,5 3,5 3,5 

Föreläsning/Seminarium 18 31,6 31,6 35,1 

Gästföreläsare 32 56,1 56,1 91,2 

Information från högskolan 1 1,8 1,8 93,0 

Annat: Allt 1 1,8 1,8 94,7 

Annat: Inget 1 1,8 1,8 96,5 

Annat: Seminarium kopplat till studiebesök 1 1,8 1,8 98,2 

Annat: Gästföreläsare delger egna 

upplevelser 

1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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