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Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt folkhälso-  
och jämställdhetsproblem.
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FÖRORD

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt jäm
ställdhets problem och här råder politisk konsensus om att det måste upp
höra. Sverige ratificerade Istanbulkonventionen, Europa rådets konven
tion om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld 
i hemmet, 2014 och som en del av åtagandet antog regeringen 2017 en 
tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor (skr. 2016/17:10). Den nationella strategin inkluderar även arbetet 
med våld i nära relationer, våld i hbtqirelationer, heders relaterat våld och 
förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Examensmålet innefattar både Sveriges åtagande inom ramen för 
Istanbulkonventionen och den nationella strategin för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Kunskap är avgörande för att de som utsätts för våld och de 
som utövar våld ska få ett adekvat bemötande och stöd för att för
ändra sin livssituation. Därför har regeringen beslutat att kunskap 
om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska vara ett 
examens mål i åtta berörda högskoleutbildningar. 

Jämställdhetsmyndigheten kan konstatera att det finns ett stort 
behov av att lärare och personal med övergripande utbildnings
ansvar utbildar sig vidare inom ämnet. Det handlar inte minst om att 
förstå bredden av vad som ingår i examensmålet. 

För att tillgängliggöra resultaten från studien Lärosätenas utbildnings
behov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har 
Jämställdhetsmyndigheten tagit fram denna sammanfattning, medan re
sultat samt rekommendationer ansvarar forskaren självständigt för.
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Det nya examensmålet innebär utmaningar, men också stora möjligheter.
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SAMMANFATTNING

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten har forskaren Ninni Carlsson 
vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet gjort en stu
die om universitetslärares och utbildningsansvarigas utbildnings behov 
då det vid Sveriges lärosäten pågår ett arbete med att utbil
da studenter inom mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relationer. 

Denna publikation är en förkortad fram
ställning av studien. Slutsatsen är att läro
sätena behöver ett omfattande och lång
varigt stöd i sin kompetensutveckling, där 
förståelsen av begrepps och kunskaps
området mäns våld mot kvinnor och våld 
i nära relation er är en nyckel i arbetet. 

Undersökningen gjordes som ett led 
i Jämställdhetsmyndighetens regerings
uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och 
kunskapsstöd till lärosäten i frågor om mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. In
satserna omfattar åtta professionsutbildningar till 
yrken där sannolikheten är hög att möta våldsutsatta 
kvinnor och barn, för vilka det nyligen infördes ett nytt ex
amensmål inom området. I studien deltog personer med övergripande 
utbildningsansvar vid 69 av samtliga 84 berörda institutioner. En övergri
pande slutsats är att lärosätenas förståelse av begrepps och kunskapsom

Våld i nära relationer fick innebörd som det över-

ordnade paraplybegreppet medan mäns våld mot 

kvinnor tolkades bokstavligt och framställdes som 

specifikt, förenklat och exkluderande 
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rådet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och vilken roll det 
spelar i svensk och europeisk jämställdhetspolitik, är central för möjlig
heterna att fullt ut kunna utbilda sina studenter inom området. Resultatet 
tyder på att denna förståelse ännu inte överensstämmer med Sveriges 
åtagande inom ramen för Istanbulkonventionen och Sveriges nationella 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

MOTSÄGELSEFULLA UTBILDNINGSBEHOV

Trots ett generellt stort utbildningsbehov var det oväntat få som an
såg det angeläget med ytterligare kunskap om någon våldsform. Ut
bildningsbehoven motiverades på ett sätt som tyder på att kunskap 
inom området saknades även hos dem som uppgett att de hade det. 

OJÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Arbetsprocessen med att införa examensmålet i professionsutbildning
arna och utbilda inom området präglades av ojämlika förutsättning
ar. Utbildningsanordnarna var en mycket heterogen grupp gällande 
kännedom om uppdraget, utbildningserfarenhet, lärarresurser och 
kompetens på området. 

UTMANINGAR I ARBETSPROCESSEN 

En mängd olika pedagogiska, organisatoriska, tidsmässiga och per
sonella utmaningar och svårigheter i arbetsprocessen samverkade 
och villkorades av det ekonomiska utrymmet. 

EXAMENSMÅLET EN UTMANING I SIG 

Det fanns en ambivalens med kritik mot hur examensmålet är formule
rat. I kritiken tolkades de båda våldsbegreppen på ett sätt som inte över
ensstämmer med internationella konventioner. Våld i nära relationer 
fick innebörd som det överordnade paraplybegreppet medan mäns våld 
mot kvinnor tolkades bokstavligt och framställdes som specifikt, för
enklat och exkluderande. Denna förståelse framträdde som dominerande 
och socialt delad tvärs över olika universitet och professionsutbildningar 
och hade fått konsekvenser för möjligheterna att genomföra uppdraget.

NYA MÖJLIGHETER I ARBETET MED EXAMENSMÅLET

Arbetsprocessen med examensmålet hade för en del utbildnings
anordnare bidragit till egen utveckling med medvetenhet om att kunskaps
området och kompetensen redan fanns vid institutionen och i utbild
ningen. Andra hade funnit stöd från ett kompetenscentrum.



En nyckel i arbetsprocessen med det nya examensmålet 9

ETT OMFATTANDE  
SAMHÄLLSPROBLEM

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Den 
första befolkningsstudien i Sverige av mäns våld mot kvinnor med 
ett representativt urval av kvinnor (18–64 år) publicerades 2001 
(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001). Studien vi
sade att 67 procent av kvinnorna hade upplevt sexuellt, psykiskt 
och/eller fysiskt våld och hot om våld av en man efter sin 15årsdag. 

I en senare befolkningsstudie av våld och hälsa i Sverige (NCK 2014) 
med både kvinnor och män (18–74 år) var våldsutsatthet en mycket 
vanlig livserfarenhet oavsett kön. 81 procent kvinnor och 80 pro
cent män hade någon gång i livet upplevt någon form av sexuellt, 
fysiskt eller psykiskt våld eller hot om våld. Det fanns emellertid 
tydliga könsskillnader. Bland kvinnor var utsattheten för sexuellt 
våld störst, medan utsattheten för våld eller hot om fysiskt våld var 
dominerande bland män. Några resultat från studien:
• Kvinnor var i betydligt högre grad än män utsatta för sexuellt 

våld, medan män i betydligt högre grad än kvinnor var utsatta för 
fysiskt våld eller hot om fysiskt våld.

• Kvinnor och män var i ungefär lika stor utsträckning utsatta för 
psykiskt våld.

• Kvinnor var i betydligt högre grad än män utsatta för det som 
bedömdes som allvarligt sexuellt våld och psykiskt våld.

• Kvinnor var i betydligt högre grad än män utsatta för systema
tiskt, upprepat psykiskt och fysiskt våld och hot om våld från en 
partner eller före detta partner.

• Fysiskt våld mot män utövades främst av okända män.
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De som utövat våld mot både kvinnor/flickor och män/pojkar var 
oftast en man eller pojke. Få våldsutsatta hade pratat med familj och 
vänner. Ännu färre hade fått professionell hjälp av exempelvis läk
are, psykolog och kurator eller någon gång gjort en polisanmälan.

En nyligen genomförd befolkningsstudie av sexuell och repro
duktiv hälsa i Sverige (FHM 2017) i åldersgruppen 16–84 år visade 
också att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män var utsatta 
för alla former av sexuellt våld. Homo och bisexuella kvinnor och 
transpersoner var utsatta i högre grad än befolkningen generellt. Före
komsten var högst bland unga (16–29 år). 
Flera internationella konventioner som Sverige har undertecknat 
beskriver våld mot kvinnor och barn som allvarliga kränkningar 
av mänskliga rättigheter som hindrar möjligheterna till jämlika 
och jämställda livsvillkor (RES 34/180 1979; RES 44/25 1989; 
A/RES/48/104 1993; Europarådet 2011). Inom FN är våld mot kvinnor 
och flickor ett paraplybegrepp för våld inom både familjen och sam
hället i stort. I FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 
inkluderas alla former av könsrelaterat fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld samt hot om våld (A/RES/48/104 1993).

Våld mot kvinnor och flickor betraktas som en av världens mest 
utbredda, beständiga och förödande människorättsliga kränkning
ar, som till stor del inte kommer till myndigheternas kännedom på 
grund av den tystnadskultur, det stigma och den straffrihet som ännu 
råder (FN 2021). Våldet är dessutom internationellt erkänt som ett 
allvarligt folkhälsoproblem (WHO 1996, 2002, 2005, 2021). Svensk 
forskning visar en tydlig koppling mellan utsatthet för våld och psyk
isk och fysisk ohälsa senare i livet (NCK 2014).
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I Sverige har jämställdhet varit ett eget politikområde sedan 1972 
och de senaste 20 åren har utbildning om mänskliga rättigheter vid 
högskolor och universitet betonats som ett sätt att uppnå och säker
ställa jämställdhet (UKÄ 2015). Hur mäns våld mot kvinnor och våld 
mot barn beaktas i högre utbildning har samtidigt uppmärksammats 
allt mer. Kartläggningar visar att utbildningsinsatser har gjorts med 
varierande omfattning och innehåll (Högskoleverket 2004; NCK 2010; 
UKÄ 2015). I den senaste studien 2015 hade fortfarande bara drygt 
hälften av de relevanta professionsutbildningarna undervisning om 
mäns våld mot kvinnor och åtta av tio om våld mot barn (UKÄ 2015). 

Att det saknas obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor 
i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta 
(oftast kvinnor och barn) uppmärksammas också i regeringens jäm
ställdhetspolitiska skrivelse Makt mål och myndighet – en feministisk 
politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10). Skrivelsen innehåll
er en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor (ibid, kap 5). Strategin anger fyra mål som bör väg
leda statens styrning av insatser på området, varav förbättrad kun
skap och metodutveckling utgör ett. Den nationella strategin började 
gälla i januari 2017 och är en del av Sveriges juridiska åtagande 
gällande Istanbulkonventionen. 

Utbildning är även en av flera förebyggande åtgärder i Istanbul
konventionen. Artikel 15 anger att parterna ska anordna eller förstärka 
utbildning för yrkesgrupper som kommer i kontakt med vålds utsatta eller 

UTBILDNING  
I VÅLDSFÖRE
BYGGANDE SYFTE
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våldsutövare. Sådan utbildning ska omfatta kunskap om jämställd
het, hur våldet kan förebyggas och upptäckas och om brottsoffrens 
behov och rättigheter. I professionsutbildningarna ska även kun
skap ingå om hur sekundär viktimisering kan förebyggas, det vill 
säga ytterligare kränkning och trauma till följd av hur omgivning
en reagerar när någon berättar att den blivit våldsutsatt (Williams 
1984). Det handlar bland annat om att inte bli misstrodd, ifrågasatt 
eller skuldbelagd för det som hänt.
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Som ett led i arbetet med Istanbulkonventionen och den nationella 
strategin har regeringen tagit beslut om att införa ett nytt examens
mål om att ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer” i Högskoleförordningens examensordning (1993:100). 
Åtta professioner som med största sannolikhet kommer att möta 
våldsutsatta och våldsutövare omfattas av examensmålet.

NYTT EXAMENSMÅL 

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt examensmål i högskoleförordning
en om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Kunskaper om att förebygga våld, att upptäcka våld, samt 
insatser för våldsutsatta och våldsutövare, ingår. Följande åtta utbildning
ar på grundnivå omfattas av målet:
• Fysioterapeutexamen
• Juristexamen
• Läkarexamen
• Psykologexamen
• Sjuksköterskeexamen
• Socionomexamen
• Tandläkarexamen
• Tandhygienistexamen (tillkom 2019)

Jämställdhetsmyndigheten fick 2018 i uppdrag att erbjuda utbildnings
insatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i arbetet med 

NYTT EXAMENSMÅL 
FÖR UTPEKADE 
PROFESSIONER



14 Att förstå våldsbegreppen

det nya examensmålet (S2018/01831/JÄM delvis). För att kunna ge 
relevant och användbart stöd uppdrog Jämställdhetsmyndigheten åt 
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet att genomföra 
en studie om institutionernas utbildningsbehov. 
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SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN 

Studiens syfte var att undersöka vilka behov av utbildningsinsatser 

och kunskapsstöd de berörda institutionerna hade i arbetet med att inte-

grera det nya examensmålet i sina professionsutbildningar, samt vilka 

samman hang, villkor, möjligheter och svårigheter de såg med att ta sig 

an utbildning på detta område. 

Enkätmaterialet samlades in mellan februari och juni 2019. Enkäten 

skickades till samtliga 84 utbildningsanordnare vid 27 lärosäten som 

vid undersökningstillfället hade examenstillstånd för något av de åtta 

berörda utbildningsprogrammen. Av dessa svarade 69, vilket motsva-

rar en svarsfrekvens på 82 procent. 

Under hösten 2019 gjordes 15 uppföljande intervjuer med sammanlagt 

19 personer som hade övergripande utbildningsansvar för programmen 

vid lärosäten/utbildningsorter i mellan- och södra Sverige. De inter-

vjuade representerar två utbildningsorter från respektive professions-

utbildning, utom tandhygienist programmet som representeras av en 

(Carlsson 2020).



Även juristutbildningen omfattas av examensmålet.
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Enkätstudien visar att det rapporterade behovet av utbildning inom 
kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
var stort, för både lärarkollegierna (68 procent) och personal med 
övergripande utbildningsansvar (70 procent). Det gällde alla 
professionsutbildningar utom socionomprogrammet, 
där i stället en minoritet svarade att lärarkollegiet 
(38 procent) respektive personal med över
gripande utbildningsansvar (31 procent) 
hade ett sådant utbildningsbehov. 

Utbildningsbehovet skiljde sig åt både 
inom och mellan program och institutio
ner:
• Dels mellan – för utbildningsområd

et – ”gamla” och ”nya” discipliner 
eller professioner, det vill säga om 
kunskapsområdet fanns sedan tidiga
re i professionsutbildningen eller inte.

• Dels mellan lärare inom kollegiet och 
mellan utbildningsansvariga inom en och 
samma utbildningsinstitution. 

• Dels mellan olika delar av våldsområdet. 

En del av dem som deltog i enkätstudien bedömde skillnaderna i 
kollegiets kunskapsnivå, och bristen på kompetens inom delar av 

OMFATTANDE  
BEHOV AV STÖD 

I fritextsvaren motiverades utbildningsbehoven  

på ett sätt som tyder på att kunskap inom området 

saknades även hos dem som uppgett att de inte 

hade ett utbildningsbehov
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våldsområdet, som en brist för den egna institutionen som därmed 
kunde blir beroende av gästlärare utifrån. Deras önskan var att bredda 
kompetensen och skapa samma pedagogiska förutsättningar för institut
ionens lärare. Andra beskrev i stället de lärare som hade kunskap, till
sammans med gästlärare, som en självklar och tillräcklig resurs. 

Intervjustudien visar ett likartat mönster med behov av antingen 
breddad kompetens för hela kollegiet, bredare kompetens inom ex
amensmålets våldsområden, fler anställda med kompetens inom 
området eller gästlärare som resurs. 

I enkätstudien framkom även att institutionerna generellt sett under
visade inom en allt för liten del av våldsområdet. Oftast före kom 
undervisning om olika former av våld inom nära relationer och sär
skilt utsatta livsvillkor, medan få undervisade om former av sexuellt 
våld utanför nära relationer. Detta tolkas som ett uttryck för brist på 
kunskap om examensmålets bredd. 
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ISTANBULKONVENTIONEN

År 2014 trädde Europarådets konvention om förebyggande och be-

kämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet i kraft i Sverige. Den 

så kallade Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande region-

ala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionen konsta-

terar att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå och att 

våldet är en av de betydande orsakerna till att kvinnor är underordnade män. 

Istanbulkonventionen anger att partnerna ska, när det är lämpligt, vidta 

åtgärder för att utbildnings-material ingår i formella läroplaner på alla 

utbildningsnivåer. Parterna ska anordna eller förstärka lämplig utbild-

ning för yrkesgrupper som kommer i kontakt med brottsoffer eller för-

övare av alla våldshandlingar som faller inom ramen för konventionen. 

NATIONELLA STRATEGIN FÖR ATT FÖREBYGGA  
OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Den 1 januari 2017 började regeringens tioåriga nationella strategi för 

att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor gälla. Strategin är 

en del i Sveriges arbete med att leva upp till sina åtaganden i Istanbul-

konventionen. 

Den nationella strategin sätter fokus på våldsförebyggande arbete 

och mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Tillämpnings-

områden är alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot 

om våld som riktas mot kvinnor och flickor, inklusive hedersrelaterat 

våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ända-

mål liksom kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i re-

klam, medier och pornografi i syfte att reproducera föreställningar om 

kvinnors underordning. Gällande våld i nära relationer, hedersrelaterat 

våld och förtryck och prostitution och människohandel för sexuella 

ända mål syftar insatser inom strategin även till att motverka hbtqi-person ers, 

mäns och pojkars utsatthet för våld respektive kvinnors och flickors 

utövande av våld. 



I kontakt med vården finns det stora möjligheter att upptäcka våldsutsatthet.
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JÄMFÖRELSER  
AV UTBILDNINGS
BEHOV 
När frågan om utbildningsbehov i stället gällde vilka delar av vålds
området som var angeläget att få fördjupad kunskap om visade sig 
utbildningsbehovet däremot betydligt lägre än det generella. Det var 
oväntat få, mellan 19 och 45 procent, som ansåg det angeläget 
med kunskap om någon våldsform. För att närma
re tolka detta till synes motsägelsefulla resultat 
gjordes en jämförande analys för att se hur 
vanligt det var att ha undervisning om olika 
våldsformer i relation till uttryckt utbild
ningsbehov om de olika våldsformerna. 
Resultaten presenteras i tabellerna 1–4.

Att inte ha undervisning inom en 
våldsform definierades i analysen som 
ett tolkat eller förväntat utbildnings
behov. Relationen mellan förväntat och 
uppgett utbildningsbehov återfinns i ko
lumnen längst till höger i tabellen. Jäm
förelsen visar att utbildningsbehoven för de 
olika våldsformerna var antingen högre, ungefär 
lika stort, lägre eller mycket lägre än det förväntade. 

HÖGRE UTBILDNINGSBEHOV ÄN FÖRVÄNTAT

De som uppgav ett utbildningsbehov för följande våldsområden 
inom nära relationer och särskilt utsatta livsvillkor, var fler än de 

Behovet var högre för tre av de våldsformer 

som oftast redan ingick i undervisningen; barns 

utsatthet för våld i familjen och våld i hetero-

sexuella personers nära relationer – båda inom 

nära relationer – samt för särskilt utsatta livsvillkor. 

Behovet var mycket lägre för de sexuella vålds-

former utanför nära relationer som också i lägst 

grad ingick i undervisningen 
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som saknade undervisning. Även de som redan undervisade inom 
området ansåg det alltså angeläget med fördjupad kunskap.

Tabell 1. Relationen mellan förväntat och uppgett utbildningsbehov. 

Våldsformer

 N=69

Har un-
dervisning, 
procent 
och antal

Förväntat 
utbild-
ningsbehov 
(saknar un-
dervisning) 
procent

Uppgett 
utbild-
ningsbehov 
Lärare/ut-
bildnings-
ansvariga 
procent

Relation 
mellan 
uppgett 
och förvän-
tat utbild-
ningsbehov

Barns utsatthet för våld i 
familjen (fysiskt, psykiskt, 
sexuellt)

74 % 
(n=51)

26 % 39 % / 29 % Högre 
behov

Våld i heterosexuella 
personers nära relationer 
(fysiskt, psykiskt, sexuellt)

72 % 
(n= 50)

28 % 38 % / 41 % Högre 
behov

Särskilt utsatta livsvillkor 
utifrån ålder, funktions-
nedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskri-
dande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan tros-
uppfattning

61 % 
(n=42)

39 % 43 % / 42 % Högre 
behov

KORRELERANDE UTBILDNINGSBEHOV
De som uppgav ett utbildningsbehov inom följande våldsområde 
inom nära relationer var ungefär lika många som de som saknade 
undervisning, vilket var förväntat.

Tabell 2. Relationen mellan förväntat och uppgett utbildningsbehov.

Våldsformer

 

N=69

Har un-
dervisning, 
procent 
och antal 

Förväntat 
utbild-
ningsbehov 
(saknar un-
dervisning) 
procent

Uppgett ut-
bildnings-
behov�  
Lärare/
utbildnings-
ansvariga 
procent

Relation 
mellan 
uppgett 
och förvän-
tat utbild-
ningsbehov

Barn som bevittnar/lever 
med våld i nära relationer

67 % 
(n=46)

33 % 33 % / 30 % Ungefär lika 
stort behov

LÄGRE UTBILDNINGSBEHOV ÄN FÖRVÄNTAT 
De som uppgav ett utbildningsbehov inom följande våldsområden 
inom nära relationer var färre än de som saknade undervisning. 
Även de som inte undervisade inom området ansåg det alltså heller 
inte angeläget med fördjupad kunskap.



En nyckel i arbetsprocessen med det nya examensmålet 23

Tabell 3. Relationen mellan förväntat och uppgett utbildningsbehov. 

Våldsformer

 N=69

Har un-
dervisning, 
procent 
och antal

Förväntat 
utbild-
ningsbehov 
(saknar un-
dervisning) 
procent

Uppgett ut-
bildnings-
behov�  
Lärare/
utbildnings-
ansvariga 
procent

Relation 
mellan 
uppgett 
och förvän-
tat utbild-
ningsbehov

Våld i hbtq-personers 
nära relationer (fysiskt, 
psykiskt, sexuellt)

49 % 
(n=34)

51 % 45 % / 41 % Lägre 
behov

Våld i ungas nära rela-
tioner (fysiskt, psykiskt, 
sexuellt)

48 % 
(n=33)

52 % 41 % / 32 % Lägre 
behov

Hedersrelaterat våld och 
förtryck, könsstympning av 
flickor och kvinnor, tvångs- 
och barnäktenskap

43 % 
(n=30)

57 % 43 % / 38 % Lägre 
behov

MYCKET LÄGRE UTBILDNINGSBEHOV ÄN FÖRVÄNTAT 
De som uppgav ett utbildningsbehov inom följande sexuella vålds
områden utanför nära relationer var mycket färre än de som saknade 
undervisning. Få till mycket få undervisade inom områdena och an
såg det heller inte angeläget med fördjupad kunskap. 

Tabell 4. Relationen mellan förväntat och uppgett utbildningsbehov. 

Våldsformer

 

N=69

Har un-
dervisning, 
procent 
och antal

Förväntat 
utbild-
ningsbehov 
(saknar un-
dervisning) 
procent

Uppgett ut-
bildnings-
behov�  
Lärare/
utbildnings-
ansvariga 
procent

Relation 
mellan 
uppgett 
och förvän-
tat utbild-
ningsbehov

Sexuella övergrepp utan-
för nära relationer

38 % 
(n=26)

62 % 26 % / 23 % Mycket  
lägre behov

Sexuella övergrepp mot 
barn utanför nära rela-
tioner

36 % 
(n=25)

64 % 25 % / 25 % Mycket  
lägre behov

Sexuella trakasserier på 
arbetsplatser och/eller 
studiemiljöer

29 % 
(n=20)

71 % 30 % / 26 % Mycket  
lägre behov

Prostitution och män-
niskohandel för sexuella 
ändamål

20 % 
(n=14)

80 % 25 % / 17 % Mycket  
lägre behov

Kommersialisering och 
exploatering av kvinnor i 
reklam, medier och por-
nografi

13 % 
(n=9)

87 % 20 % / 19 % Mycket  
lägre behov

Sammanfattningsvis var det uppgivna utbildningsbehovet högre för 
tre av de våldsformer som oftast redan ingick i undervisningen; barns 
utsatthet för våld i familjen och våld i heterosexuella person ers nära 
relationer – båda inom nära relationer – samt för särskilt utsatta livs
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villkor. Behovet angavs som mycket lägre för de sexuella våldsformer 
utanför nära relationer som också i lägst grad ingick i undervisningen. 
I stället för att bredda sin kompetens inom våldsområdet önskades 
alltså mer av den kunskap som redan fanns. 

OJÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Resultatet av båda delstudierna visar att de som omfattas av utbildnings
reformen var en mycket heterogen grupp och att deras arbetsprocesser 
med att integrera examensmålet präglades av ojämlika förutsättningar 
från början. Det handlade om hur och när de fått kännedom om 
uppdraget, utbildningserfarenhet, lärarresurser och kompetens på 
området.

Olika utgångspunkter inverkade på de intervjuades förhållnings
sätt till uppdraget. Samtliga beskrev examensmålet som viktigt för 
professionen, men de som inte inbjudits till dialog under bered
ningstiden samt upplevde att de inte fått kännedom om examens
målet i god tid innan det trädde i kraft uttryckte ambivalens inför 
uppdraget. De saknade kunskap om vad uppdraget omfattar som 
hade gett bättre förutsättningar att ta sig an uppdraget.

Undervisning respektive examination om mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer infördes i vissa av utbildningarna redan 
på 1990talet. Knappt hälften (46 procent) av utbildningsanordnar
na hade haft kursplaner med lärandemål inom området redan innan 
examensmålet trädde i kraft. En majoritet (74 procent) hade haft 
undervisning och drygt hälften hade haft examination i kurser som 
omfattade alla studenter (55 procent)

En majoritet (87 procent) hade undervisande och examinerande 
lärare anställda inom kunskapsområdet. Gästlärare anlitades trots 
det i förhållandevis hög grad. Det totala antalet lärare varierade 
också stort (0–30 personer). De flesta (70 procent) uppgav att de 
hade lärare som arbetat med sakfrågor inom området i det yrke som 
utbildningen leder fram till, drygt hälften (59 procent) att lärare be
drev forskning på området, och knappt hälften (48 procent) att deras 
lärare hade gått kurser/utbildningar inom området.

Utbildningsanordnarna hade också kommit olika långt i arbets
processen med att införa examensmålet och utbilda inom området:
• 87 procent hade infört examensmålet i sina utbildningsplaner 
• 59 procent hade infört examensmålet i kursplanernas lärandemål
• 84 procent hade infört examensmålet i undervisning 
• 61 procent examinerade alla lärandemål i examensmålet
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I båda delstudier undersöktes pedagogiska och andra utmaningar i 
arbetet med examensmålet. Olika utmaningar uppgavs också sam
verka och villkoras av det ekonomiska utrymmet. 
• Att prioritera mellan olika examensmål och var i pro

grammet examensmålet bäst borde integreras för 
att möjliggöra kunskapsprogression 

• Att bryta ner examensmålet på kursnivå i lä
randemål, undervisning och examination 

• Att hantera och förhålla sig till snäva 
ekonomiska, organisatoriska, tids
mässiga och personella ramvillkor 
för utbildningarna

Förutsättningarna för att införa examens
målet och delta i kompetensutvecklande 
utbildning var begränsade. Arbetssitua
tion en var starkt präglad av tidsbrist och de 
intervjuade beskrev ansträngda ekonomiska 
villkor. Det gick till exempel inte att delta i kur
ser som annonserades för sent, då schemaläggning för 
undervisning och tjänsteplanering av andra arbetsuppgifter görs 
termins eller årsvis och därför kräver mycket lång framförhållning. 

Ett behov som uttrycktes vid intervjuerna var ett starkare stöd 
uppifrån för det arbete med examensmålet som lärosätena och 

UTMANINGAR  
I ARBETSPROCESSEN

För att kunna genomföra arbetet behövs  

legitimitet och stöd i alla chefsled.
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utbildnings anordnarna har ålagts. För att kunna genomföra arbetet 
behövs legitimitet och stöd i alla chefsled, ett organisatoriskt ansvar, 
rimliga förutsättningar och en nationell uppföljning av hur arbetet går.
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Formuleringen av examensmålet kommenterades i båda delstudier. 
De intervjuade talade om en allmän kritik i både kollegiet och bland 
studenter. 

Att särskilt specificera mäns våld mot kvinnor har väckt reaktioner. Formulering
en våld i nära relationer hade räckt. Våld förekommer i en rad kontexter och att 
lyfta ut särskilt mäns våld emot kvinnor beskriver inte denna komplexitet. (Ur 
enkätstudiens fritextsvar)

En mer generell skrivning hade bättre fångat upp komplexiteten och problematiken 
som omgärdar våld i nära relationer inte minst i samkönade relationer och barn som 
lever i våldsutsatta miljöer. Orsakerna bakom våld kan vara flera och mångbottnade 
och förövaren kan vara en annan än en man. (Ur enkätstudiens fritextsvar) 

Begreppet mäns våld mot kvinnor tolkades bokstavligt och fram
ställdes som specifikt, förenklat, begränsande och exkluderande, 
medan begreppet våld i nära relationer i motsats tolkades som generellt, 
komplext, mångbottnat och inkluderande. Våld i nära relationer 
fick därmed innebörd som det överordnade paraplybegrepp som be
skriver många former av våld och utsatthet. Mäns våld mot kvinnor 
blev i stället det underordnade begreppet som inte omfattar bredd 
vad gäller olika samhällssfärer, utsatta situationer, kategorier och 
maktordningar såsom kön, ålder, sexualitet och funktionalitet. 

Denna bokstavliga och snävt avgränsade förståelse av begreppet 
mäns våld mot kvinnor framträdde som dominerande och socialt 
delad tvärs över olika universitet och professionsutbildningar. Med 

KRITIK MOT  
EXAMENSMÅLET
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en önskan om att inkludera alla former av våld i nära relationer och 
en samtidig brist på kännedom om examensmålets syfte och inne
håll, följde en motsägelsefull situation som fått konsekvenser för 
möjligheterna att genomföra uppdraget. 

Att missförstå våldsbegreppen eller vara osäker på hur examens
målet skulle tolkas hade antingen lett till irritation och uttalade 
svårigheter i arbetet med att integrera det i utbildningarna, eller en 
förenklad syn på vad examensmålet är avsett att omfatta. 
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BEGREPPEN VÅLD MOT KVINNOR, VÅLD I HEMMET 
OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER 

Istanbulkonventionen betraktar våld mot kvinnor som varje fall av våld 

och hot mot kvinnor och flickor i både privata och offentliga samman-

hang, som leder till fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller 

lidande, och som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden 

mellan kvinnor och män. Att förebygga våld mot kvinnor och flickor 

anses vara av avgörande betydelse för att uppnå formell och reell jäm-

ställdhet. Konventionen gäller även våld i hemmet mot män och pojkar. 

I Sveriges nationella strategi har våldsområdet ytterligare utökats. 

Både flickors, kvinnors, pojkars, mäns och hbtq-personer utsatthet för 

våld i nära relationer ska motverkas. Begreppet omfattar en vidare 

krets av närstående än våld i hemmet och även hedersrelaterat våld 

och förtryck. Utsatthet i form av prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål samt kommersialisering och exploatering av kvinnor 

i reklam, medier och pornografi omfattas också av strategins vålds-

områden. Våld i nära relationer faller under det övergripande paraply-

begreppet mäns våld mot kvinnor. 

Med våld i nära relation menas att det utövas av någon i en nära och 

förtroendefull relation (Prop. 2006/07:38, s.31 & 46). Enligt Social-

tjänstlagen (2001:453) har kvinnor och barn som är eller har varit ut-

satta för våld eller andra övergrepp av närstående en särskild rätt till 

skydd och stöd. Bedömningen av om det är en nära och förtroendefull 

relation skall göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det en-

skilda fallet (Prop. 2006/07:38, s.31 & 46). 



För att kunna ge studenter adekvat kompetens krävs en fördjupad 

förståelse för bredden av det nya examensmålet.
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I båda delstudier fanns samtidigt en positiv inställning till examens
målet och till en bred utbildning om våld. I enkätsvaren framkom 
att vissa inte upplevde några problem i arbetet med att fullgöra 
uppdraget, att mycket av kunskapsinnehållet i examensmålet redan 
fanns i utbildningen och att de hade lärare med kompetens och in
tresse för området. Tankar på att utveckla arbetet med examens
målet och behov av fler lärare med kompetens inom området formul era
des också.

Önskade utbildningsinsatser innehåller ökad kunskap om inne
håll och riktlinjer för examensmålet, de olika våldsformerna och 
professionsfärdigheter i upptäckt, skydd och stöd, utformning av 
undervisning och examination inom examensmålet, samt färdig
heter i program och kursutveckling. 

Förslag på kunskapsstöd:
• Webbaserad nationell grundutbildning och digitala undervisnings

material för både studenter och lärare riktad till alla professioner
• Webbaserade professionsspecifika fördjupningskurser
• Expertbank i form av föreläsarpool med gästlärare 
• Anställda med sakkunskap för kompetenshöjning av övrig personal 
• Webbplats med löpande uppdaterade referenser till kurslitteratur 

och aktuell forskning
• En högskolepedagogisk bank med exempel på hur examensmålet 

kan brytas ner till explicita lärandemål och utformas i undervis
ning och examination

ÖNSKEMÅL  
GÄLLANDE  
KUNSKAPSSTÖD
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Stödet till lärosätena behöver ses som mångårigt och omfattande, 
enligt rekommendationerna i studien (Carlsson 2020). De flesta 
utbildningsanordnare bedöms behöva någon form av utbildnings
insatser och kunskapsstöd. Om samtliga undervisande och utbildnings
ansvariga på sikt ska kunna klara uppdraget på egen hand är det 
nödvändigt med en breddad kompetens för alla. Det bedöms också 
angeläget då lärarkollegierna i annat fall inte själva skulle uppfylla 
samma examensmål som förväntas av studenterna och framtida ut
examinerade yrkesverksamma inom professionen. 

STUDIENS REKOMMENDATIONER

Utbildningsinsatser och kunskapsstöd behöver dels ge utrymme för, 
och vara anpassade efter, var de berörda professionsutbildningarna 
befinner sig i förkunskaper och arbetsprocessen med uppdraget, dels 
efter deras förutsättningar att kunna delta i kompetensutveckling. 

Heterogena grupper, såsom de berörda utbildningsanordnarna, 
anses emellertid inte utgöra ett problem i pedagogiska samman
hang. Tvärtom kan kursdeltagare från olika professioner lära sig av 
och med varandra genom kollegiala samtal och utbyte mellan lärare 
från olika institutions och fakultetsområden.

Mot bakgrund av studiens resultat är en central bedömning att utbild
ningssamordnarna i dialog med Jämställdhetsmyndigheten får känne
dom om den jämställdhetspolitiska och kunskapsmässiga bakgrunden 
till examensmålet, tillsammans med dess syfte, innehåll och riktlinjer. 

Utbildningsinsatser föreslås inom tre områden: 
1. Regeringens avsikt med examensmålet 
2. Andra fördjupade kunskaper och färdigheter inom program och 

kursutveckling inom våldsområdet 
3. Kunskap om våld och professionsfärdigheter som ingår i den nation

ella strategin (Skr. 2016/17:10)

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer omfattar, inom såväl 
forskning som politik, många olika former av våld som vanligtvis 
utövas av män i både den privata och offentliga sfären. Det är ett 
tydligt åtgärdsområde för professionerna; att förebygga mäns våld 
mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Det inkluderar också att 
upptäcka, skydda och stödja dem som är våldsutsatta samt identifiera 
dem som utövar våld och erbjuda insatser som bidrar till förändring. 
För att aktuella lärosäten ska kunna ge studenter adekvat kompetens 
krävs en fördjupad förståelse för bredden av det nya examensmålet.
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Regeringen har förlängt Jämställdhetsmyndigheten uppdrag att 
erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra 
utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (S2018/01831) till 
och med 2023. Här ska även frågor om hedersrelaterat våld och för
tryck, däribland barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstymp
ning av flickor och kvinnor, våld mot barn samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål och hbtqipersoners utsatthet 
för våld i nära relationer inkluderas.

Inför fortsättningen bedömer Jämställdhetsmyndigheten att insat
ser bör genomföras som riktar sig till lärosätenas ledningsgrupper 
och programansvariga. Stödet till högskolorna ska utvecklas så att 
det är hållbart över tid och går att ta del av digitalt. 

Eftersom de första studenterna som berörs av examensmålet tar 
examen under nästkommande år kommer myndigheten att undersöka 
möjligheten att dessa följs upp, så att det går att se vilket genomslag 
examensmålet har fått.

SLUTORD
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