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Abstract: 
 
Victims of domestic violence (DV) are growing, still the number of cases reported isn't. In 

Rättvik only half the amount of cases are reported compared to two years ago. Rättvik is 

working to reduce DV by starting the project "Våga Hjälpa!". The purpose of this study was to 

use a quantitative approach to examine if the project is known in Rättvik. The study's based on 

a survey with a 27% response rate. The analysis was made by SPSS and interpreted on the basis 

of conformity, the bystander effect and the Theory of Planned Behaviour. Results show that the 

majority haven't been in contact with DV and that the knowledge of how to act is evenly spread. 

The study concludes with an objective evalution of "Våga Hjälpa!" where our study results are 

related to the project objectives. The evaluation partly shows a fullfilled result but also some 

improvement opportunities. 
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Sammanfattning: 
 
Allt fler blir offer för våld i nära relationer, trots detta ökar inte anmälda relationsvåldsbrott. I 

Rättviks kommun ser man idag en halvering av anmälda våldsbrott i jämförelse med två år 

tillbaka. Kommunen arbetar aktivt för att minska relationsvåldsbrott och har startat projektet 

”Våga hjälpa!”. Syftet med denna studie var att med en kvantitativ ansats undersöka i vilken 

utsträckning projektet ”Våga Hjälpa!” är känt bland Rättviks invånare. Studien bygger på en 

enkätundersökning med en svarsfrekvens på 27%. Analysen av materialet har gjorts genom 

SPSS för att sedan tolkas utifrån konformitet, åskådareffekten samt Theory of Planned 

Behaviour. Resultatet av studien visar att majoriteten av respondenterna inte kommit i kontakt 

med relationsvåld samt en jämn spridning avseende kunskap om hur man ska agera. Studien 

avslutas med en målutvärdering av ”Våga Hjälpa!” där resultatet av vår studie relateras till 

projektets mål. Denna utvärdering påvisar delvis ett uppfyllt resultat men även vissa 

förbättringsmöjligheter. 

 

 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, ”Våga Hjälpa!”, förebyggande socialt arbete, konformitet, 

åskådareffekten, Theory of Planned Behaviour.  



 

5 

 

Innehållsförteckning  

1 Inledning och bakgrund........................................................................................................ 6 

1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 7 

1.2 Begreppsdefinition ......................................................................................................................... 7 

1.2.1 Våld i nära relationer och relationsvåld ................................................................................................. 7 

1.2.2 Projektet ”Våga Hjälpa!” ....................................................................................................................... 8 

1.3 Disposition ..................................................................................................................................... 8 

2 Tidigare forskning ................................................................................................................. 9 

2.1 Attityder och förhållningssätt till att anmäla relationsvåld ............................................................ 9 

2.2 Preventivt socialt arbete ............................................................................................................... 10 

2.3 Shanti Project ............................................................................................................................... 10 

3 Teoretiska perspektiv och tolkningsram ........................................................................... 11 

3.1 Konformitet och åskådareffekten ................................................................................................. 12 

3.2 Theory of planned behavior ......................................................................................................... 13 

3.3.1 Attityd till beteende .............................................................................................................................. 14 

3.3.2 Subjektiv norm ..................................................................................................................................... 14 

3.3.3 Upplevelse av kontroll ......................................................................................................................... 15 

4 Metod .................................................................................................................................... 15 

4.1 Urval och undersökningsdeltagare ............................................................................................... 15 

4.2 Enkätutformning .......................................................................................................................... 16 

4.3 Materialbearbetning ..................................................................................................................... 17 

4.3 Målutvärdering som modell ......................................................................................................... 18 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .................................................................................. 19 

4.5 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 20 

5 Resultat ................................................................................................................................. 20 

6 Diskussion ............................................................................................................................ 31 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 34 

7 Slutsatser .............................................................................................................................. 36 

7.1 Förslag till utveckling av projektet ”Våga Hjälpa!” .................................................................... 36 

8 Litteraturförteckning .......................................................................................................... 37 

Bilaga 1.  

Bilaga 2.  

Bilaga 3.  

 
  



 

6 

 

1 Inledning och bakgrund 

”Det är inte frågan om att man ska sätta dit någon, utan man ska våga hjälpa varandra.” 

 – Lena Fröyen, Förvaltningschef för socialtjänsten Rättviks kommun (Sundström, 2015). 

 

Dessa inledande ord beskriver, enligt oss, ett viktigt budskap och det vi ser som 

helhetsperspektivet av det projekt, ”Våga Hjälpa!”, som vi utvärderat. Att faktiskt våga hjälpa 

någon i en utsatt position i kontrast till att sätta dit personen som åstadkommit den andres 

utsatthet kan ses som att bidra till delaktighet, medborgarskap samt socialt stöd. 

Enligt Brottförebyggande rådets, BRÅ, nationella kartläggning (Frenzel, 2014) 

framkommer att allt fler blir offer för våld i nära relation men få av dessa anmäler händelsen 

till polisen. Under 2015 anmäldes omkring 17100 misshandelsbrott i Sverige där våldsutövaren 

var i nära relation med våldsoffret (Brottsförebyggande rådet, 2015a). Av de i Sverige som 

utsattes för relationsvåld under år 2012 anmälde endast 3,9 procent och detta hänförs till skälet 

att den utsatte i de flesta fall ser händelsen som en småsak (Frenzel, 2014). Vidare påvisas att 

11,4 procent av kvinnorna och 4,4 procent av männen uppger att de inte fått sina behov som 

våldsoffer tillgodosedda genom insatser via socialtjänst, sjukvård samt andra myndigheter och 

frivilligorganisationer. Inom gruppen med de som utsatts för återkommande fysiskt våld uppger 

38 procent av kvinnorna respektive drygt 21 procent av männen att behov av hjälp och stöd inte 

tillgodosetts (ibid.). 

Under de tre första kvartalen 2012 anmäldes i Rättviks kommun 124 stycken våldsbrott i 

jämförelse med samma spann år 2014 där siffran på anmälda våldsbrott halverats till endast 68 

stycken. Dock framgår det ej av framtagen statistik huruvida våldsutövaren och våldsoffret har 

eller har haft en nära relation till varandra. Vad det minskade antalet anmälda 

relationsvåldsbrott beror på framgår heller inte av statistiken (Brottsförebyggande rådet, 

2015b).  

En möjlig orsak till detta kan vara Rättviks kommuns preventiva arbete med ANDT-frågor 

för att minska alkohol-, narkotika-, doping- samt tobakskonsumtionen. 2014 startades 

samverkansprojektet ”Våga Hjälpa!” upp av Rättviks kommun och sedan dess finns en 

samverkansgrupp innefattande olika professioner så som socialtjänst, polis, räddningstjänst 

samt hälso- och sjukvård. Syftet med projektet är att minska tillgången till alkohol och droger 

vilket i sin tur även antas leda till minskande relationsvåldsbrott. Vidare är syftet att 

allmänheten och personer som är utsatta för våld ska veta vart de ska vända sig samt att 

verksamma inom olika professioner i ett tidigt skede ska se och uppfatta signaler på att 
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människor de möter inte mår bra och i relation till det ha kunskap att ställa rätt frågor (Sturve, 

2015; Daniels, 2014). 

Vet då invånarna i Rättviks kommun om detta projekt och dess innebörd? Vet de vart de 

ska vända sig vid kontakt med relationsvåld? Känner de sig trygga i att anmäla 

relationsvåldsbrott? Vårt arbete tar utgångpunkt i vikten av att uppmärksamma problematiken 

med våld i nära relationer och det faktum att arbetet med relationsvåld är i behov av större 

belysning samt en vidare kännedom hos allmänheten. Studien sker på uppdrag av Rättviks 

kommun och projektledare för ”Våga Hjälpa!”, Iréne Sturve.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning invånarna i Rättviks kommun känner 

till hur de ska agera när de kommer i kontakt med relationsvåld.  

 

Studiens frågeställningar: 

 I vilken utsträckning kommer invånarna i Rättviks kommun i kontakt med 

relationsvåld? 

 Känner invånarna i Rättviks kommun till vad de ska göra när de kommer i kontakt med 

relationsvåld? 

 Känner sig invånarna trygga med att agera när de kommer i kontakt med relationsvåld? 

 Hur har invånarna erhållit kunskap om hur de ska agera? 

1.2 Begreppsdefinition 

1.2.1 Våld i nära relationer och relationsvåld 

Anledningen till att vi väljer att redogöra för definitionen av relationsvåld, även våld i nära 

relationer, hänförs till att våld i största allmänhet innefattar en oerhört stor mängd av 

våldsutövande handlingar och motiv. Relationsvåld och våld i nära relationer inbegriper även 

det olika former av våld, såväl fysiskt som psykiskt, sexualiserat och materiellt (Karlsson, 

2015). Det som specifikt kännetecknar relationsvåld och därmed den inriktning vi har valt att 

lägga fokus på i denna studie är att den utsatte har en nära relation och även starka emotionella 

band till våldsutövaren.  
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Karlsson (2015) skriver att våld i nära relationer inbegriper alla olika former av relationer 

så som heterosexuella relationer, samkönade par, syskonrelationer samt andra familje- och 

släktrelationer. Relationsvåld innebär inte en ömsesidig våldsutövning utan är en ensidig 

handling där våldsutövaren går över gränsen, inte den utsatte. Den ensidiga handling som 

våldsutövaren utför innefattar systematiskt bruk av våld och hot där utövaren försöker 

kontrollera och erhålla makt över den utsatte. Inom kategorin för våld i nära relationer är det 

ofta de starka emotionella band som den utsatte har gentemot våldsutövaren som försvårar 

möjligheten till motstånd och uppbrott (ibid.).  

1.2.2 Projektet ”Våga Hjälpa!” 

2014 startades projektet ”Våga Hjälpa!” upp av Rättviks kommun och sedan dess finns en 

samverkansgrupp innefattande olika professioner så som socialtjänst, polis, räddningstjänst 

samt hälso-och sjukvård. Information om projektet har bland annat delgetts genom utplacerade 

foldrar, reklam i exempelvis Rättviksbladet samt på Rättviks kommuns hemsida. 

Syftet med detta projekt är att nyttjandet av alkohol och droger ska minska vilket i sin tur 

även antas leda till att minska relationsvåldet i samhället. Vidare är syftet med projektet att 

allmänheten och framför allt personer som är utsatta för våld ska veta vart de ska vända sig 

samt att verksamma inom olika professioner i ett tidigt skede ska se och uppfatta signaler på att 

människor de möter inte mår bra och därmed ha kunskap att ställa rätt frågor (Sturve, 2015; 

Daniels, 2014).  

Det övergripande mål och delmål projektet har är att skapa ett tryggt och säkert samhälle 

utan hot och våld i nära relationer, att alla som ser att barn far illa gör en orosanmälan, att genom 

en bred samverkansbas förhindra och tidigt upptäcka relationsvåld samt underlätta för 

våldsutsatta personer att snabbt få hjälp. Det har tagits fram en överenskommelse med 

sjukvårdsupplysningen om att ”Våga hjälpa!” får använda 1177 som en första ingång till hjälp 

om allmänheten behöver råd eller stöd. Det ska inkludera att man får hjälp med bedömning och 

hänvisning dygnet runt (Sturve, 2015). 

1.3 Disposition 

I avsnitt två presenterar och redogör vi för internationell forskning avseende allmänhetens 

attityder och förhållningssätt till att anmäla relationsvåld. Vi redogör även för vad preventivt 

socialt arbete innebär samt presenterar ett internationellt projekt som innefattar förebyggande 

socialt arbete avseende våld i nära relationer.  
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I avsnitt tre presenteras de teoretiska perspektiv samt den teoretiska ram som ligger till grund 

för detta examensarbete och dess analys. Under benämningen teoretiska perspektiv hänför vi 

konformitet i kombination med åskådareffekten (Bystander effect) och vår teoretiska ram utgår 

ifrån Theory of Planned Behaviour.  

Detta följs av arbetets metodavsnitt, avsnitt fyra, där vi att redogör för studiens urval och 

undersökningsdeltagare, enkätutformningen, materialbearbetningen, valet av målutvärdering 

som metod samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i denna studie. Vi redogör även för 

forskningsetiska överväganden.  

Slutligen, i avsnitt fem, presenteras studiens resultat för att sedan övergå till diskussion 

samt metoddiskussion, avsnitt sex, och slutsats, avsnitt sju. 

2 Tidigare forskning 

Vi har valt att i detta avsnitt presentera och redogöra för internationell forskning avseende 

allmänhetens attityder och förhållningssätt till att anmäla relationsvåld. Vi kommer även att 

redogöra för vad preventivt socialt arbete innebär samt presentera ett internationellt projekt som 

innefattar förebyggande socialt arbete med våld i nära relationer och som redogjorts för i en 

vetenskaplig studie. Den forskning vi presenterar hänförs i största del till relationsvåld utövad 

av en man mot en kvinna, vilket vi anser att du som läsare bör ta i beaktande. 

2.1 Attityder och förhållningssätt till att anmäla relationsvåld 

Våldsbrott där förövaren har eller har haft en nära relation till den våldsutsatta är ett vanligt 

förekommande brott världen över (Garcia, 2004). Enligt World Health Organization, WHO 

(2015) riskerar var tredje kvinna att bli utsatt för fysiska eller sexuella övergrepp av sin partner, 

störst risk har kvinnor i sydöstra Asien där 37.7 procent drabbas i jämförelse med Europa där 

25,4 procent drabbas. Trots dessa höga siffror visar forskning att denna typ av 

relationsvåldsbrott sällan anmäls (ibid.; Garcia, 2004; Garcia, García & Lila, 2009).  

Att lyfta ämnet relationsvåld och ge allmänheten en vidare kännedom om ämnet samt hur 

man ska agera vid kontakt med denna typ av våldsbrott är något som är genomgående inom den 

forskning vi tittat på. Att bryta tystnaden kring våld i nära relationer, en medvetenhet, en känsla 

av eget och gemensamt ansvar för att utröna relationsvåld samt mer enhetliga normer och 

värderingar kring vad som är ett acceptabelt beteende är de främsta resultaten av studierna 

(Garcia, 2004; Garcia & Herrero, 2006; Garcia, 2007; Garcia, García & Lila, 2009; Modi, 

Palmer & Armstrong, 2014).  
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2.2 Preventivt socialt arbete 

Då projektet ”Våga Hjälpa!” innefattar preventivt, det vill säga förebyggande, socialt arbete 

mot våld i nära relationer vill vi klargöra för vad preventivt arbete och främst preventivt socialt 

arbete innebär.  

Prevention kommer från medeltidens latinska ord ”praeve´ntion” och hänförs till förhinder. 

Vidare sökning på ordet prevention i Nationalencyklopedin ger träffar så som primär prevention 

vilket innebär åtgärder för att förhindra uppkomsten av sjukdom och skador 

(Nationalencyklopedin, 2015, prevention). Med dessa definitioner i åtanke drar vi själva 

slutsatsen att prevention, preventivt och förebyggande arbete syftar till att skapa förutsättningar 

för att kunna förhindra ett visst resultat vilket även stämmer någorlunda överens med 

Akademiförbundet SSRs (2011, s. 4) definition av förebyggande socialt arbete, ”generella eller 

riktade insatser till individer eller grupper med syfte att främja hälsa och att förhindra att 

problem uppstår eller förvärras.”  

Preventivt socialt arbete är ständigt under utveckling och riktas mot specifika grupper i 

samhället så som barn och unga, vuxna samt familjer. Arbetet kan delas in i tre olika kategorier: 

universellt, selektivt och indikerat förebyggande arbete (ibid.). 

Då vi anser att projektet ”Våga Hjälpa!” tillhör kategorin av indikerat förebyggande arbete 

väljer vi att endast redogöra för dess innebörd. Ett indikerat förebyggande arbete är det arbete 

som bedrivs när problemen redan uppstått och ett behov av behandling eller insatser kan finnas. 

Hjälpbehovet kan initieras av den ”utsatte” individen själv men även av att omgivningen 

uppmärksammar individens behov av hjälp. Indikerat förebyggande arbete innefattar hjälp som 

ur ett långsiktigt perspektiv och med rätt förutsättningar, exempelvis att hjälpen tillsätts den 

”utsatte” vid rätt tillfälle, kan leda till att förebygga att problemen eskalerar eller permanentas 

(ibid.). 

2.3 Shanti Project 

Enligt Yoshihama, Ramakrishnan, Hammock och Khaliq (2012) finns ett behov av 

förebyggande arbete utifrån relationsvåld inom olika befolkningsgrupper. Det existerande 

arbete som nämns av författarna innefattar främst projekt med fokus på individnivå snarare än 

att försöka åstadkomma förändringar i omgivningen och samhället i stort.  

Ett sätt att arbeta preventivt är utifrån författarnas framtagna program ”Shanti Project”, 

som återfinns i ett indiskt lokalsamhälle i mellanvästra USA. Projektet bygger på begreppet 

”Shanti” som kan översättas med harmoni och fred. Shanti-begreppet innefattar en värnande 
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styrka i samhället och hänförs till projektet utifrån dess syfte, att åstadkomma förändringar på 

individ-organisations- och samhällsnivå. Det specifika syftet med projektet är att skapa nya 

samhällsnormer som förkastar relationsvåld, främja mer jämlika attityder och beteenden i 

mellanmänskliga relationer samt uppmuntra åskådare till relationsvåld att konfrontera detta 

kränkande beteende (ibid.). 

Utifrån ovanstående syfte med ”Shanti Project” har en informationskampanj utformats 

innefattande sociala marknadsföringsstrategier och samhällsdeltagande aktiviteter. 

Informationskampanjen används sedan i massmedier för att sprida budskapen och de 

samhällsbaserade aktiviteterna (ibid.). Informationskampanjen utformades för att ta i tu med de 

underliggande patriarkala ideologier som fanns i lokalsamhället och hos invånarna, för att öka 

kunskapen om relationsvåld hos invånarna och därmed stärka kompetensen hos dem. 

Kampanjmeddelanden och aktiviteter skapades för att ändra samhällsnormerna samt den 

tystnad och passivitet som hänfördes till våld i nära relationer. Dessa innefattade konkreta 

förslag på fredliga alternativ till relationsvåld samt möjligheter till att diskutera dessa och träna 

på fredliga färdigheter i samband med lokala evenemang (ibid.).  

Yoshihama, Ramakrishnan, Hammock & Khaliq (2012) lyfter utmaningar med preventivt 

arbete mot relationsvåld utifrån upptäckter under ”Shanti Project” och dess uppstart. De 

svårigheter de nämner är bristen på empirisk data om våld i nära relation, den begränsade 

tillgången på uppgifter om tillämpligheten av beteendeförändringteorier samt svårigheter med 

att implementera konceptet till andra målgrupper än den tilltänkta. 

3 Teoretiska perspektiv och tolkningsram 

I detta avsnitt kommer vi att presentera och redogöra för de teoretiska perspektiv samt den 

teoretiska ram som ligger till grund för denna uppsats och dess analys.  

Utgångspunkten för valet av teori har kretsat kring tankar om att människors handlingar styrs 

av invanda beteendemönster samt frågan om varför människor väljer att respektive att inte agera 

i olika situationer. I förhållande till förgående avsnitt där forskningsläget avseende attityder och 

förhållningssätt till att anmäla relationsvåld samt preventivt socialt arbete presenteras finner vi 

i detta avsnitt teorier som går att hänföra till valet gällande att agera, det vill säga anmäla, eller 

att inte agera. De teorier som presenteras i detta avsnitt kan även förstås i förhållande till 

forskningen utifrån inneliggande attityder, åsikter samt förhållningssätt gentemot att anmäla 

relationsvåldsbrott.  
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3.1 Konformitet och åskådareffekten 

Nationalencyklopedin förklarar att konformitet är en ”socialpsykologisk term som betecknar 

att en individ ger efter för en grupps förväntningar och uppfattningar. Konformitet innebär att 

det finns en skillnad eller konflikt mellan vad gruppen anser och vad individen själv annars 

skulle ha kommit fram till” (Nationalencyklopedin, 2015, konformitet). 

Vi anser konformitet vara ett relevant begrepp i samband med till bevittnande av våldsbrott, 

i synnerhet till våld i nära relationer. Inte sällan blir det en folksamling då det uppstår bråk eller 

våld ute på allmän plats och det kan bli särskilt känsligt om det är någon närstående inblandad 

i våldet du bevittnar. Människorna som anhopas förvandlas till en grupp där det underförstått 

uppstår ett grupptryck genom att den enskilde individen vill vara konform med de övriga 

åskådarna. Ofta ges en belöning i form av beröm till personer som ger sig in för att stoppa 

våldet. Men känslan innan den vågade handlingen, och som ofta stoppar personen från att agera, 

kan vara tanken om att bli sanktionerad i form av skam för att den gör fel eller rädsla för att 

något kommer att hända dom själva. 

Det beskrivs i Hwang och Nilsson (2014) att grupper som formats under längre eller kortare 

tid utvecklar normer för hur man ska bete sig i gruppen för att anses vara accepterad. Det 

handlar om vad man pratar om eller vad som är tillåtet att göra. Det resulterar i att människorna 

i gruppen beter sig relativt likartat i varje situation de befinner sig i. Om någon har ett avvikande 

beteende eller gör avvikande handlingar så bryts det underförstådda regelsystemet och 

individen sanktioneras, det vill säga att en bestraffning uppstår som till exempel utfrysning. 

Sanktionerna fungerar som ett upprättande i ledet igen, det vill säga att de avvikande personerna 

ska rätta sig efter normerna som råder för att återställa ordningen igen. Diametralt motsatt 

uppstår en belöning för dom som följer normerna. Detta system leder till att de flesta 

internaliserar och införlivar reglerna och gör dem till sina egna. 

Denna förklaring på gruppbeteende kan appliceras på hur samhället som grupp skapar 

social kontroll genom vissa normer och värderingar, exempelvis då det uppstår våld. Människor 

som vill agera kan hämmas av grupptrycket, men de som agerar kan också belönas i forma av 

rätt handlande. Människans behov av att likna varandra kan även i de känsligaste lägena hämma 

oss från att agera, det vill säga när våld i nära relationer uppstår. Beroende på situation kan 

toleransen för ett avvikande beteende vara liten vilket gör att konformiteten blir hög, så att 

människan avstår från att agera. 

En vidare förklaring till människors handlande i relation till konformitet är 

”Åskådareffekten” (The Bystander effect). Åskådareffekten beskrivs av Hogg och Vaughan 
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(2008, s. 541) enligt följande: ”People are less likely to help in an emergency when they are 

with others then when alone. The greater the number, the less likely is it that anyone will help”. 

Detta innebär att åskådareffekten kan uppstå samt förstås när det inträffar en händelse, till 

exempel ett våldsbrott och det är en folkmängd runt om där ingen ingriper på grund av att vi 

förlitar oss på andras bedömning av situationen och överlåter ansvaret på de andra. 

Hogg och Vaughan (2008) tar likt Hwang och Nilsson (2014) upp några vanliga faktorer 

utifrån ett ”bystanderbeteende”, som gör att inte människor tar ett personligt ansvar och griper 

in när det sker våldsbrott i samhället. Det första är att man anser sig ha avsaknad i kompetens 

för att kunna hjälpa eller ingripa och att någon annan skulle göra det bättre. Det andra är att 

man inte vill bli inblandad i något ifall man råkar illa ut själv till exempel av hämnd eller 

vittnesmål. Det tredje är då det är flera som vittnar till en händelse och man tänker att någon 

annan lämpligare får ingripa, för personen själv inte vill göra bort sig. Desto större en grupp är, 

desto större risk att dessa faktorer slår in. Känslorna att någon annan ingriper blir starkare ju 

större gruppen är.  

3.2 Theory of planned behavior 

Theory of planned behavior, TPB, har sedan dess introduktion för 30 år sedan kommit att bli 

en av de mest citerade och inflytelserika teorierna för förutsägelsen av socialt beteende. TPB 

bygger på  grundantagandet att människors beteende styrs av tre bakomliggande faktorer: 

attityd till beteendet, den subjektiva normen samt upplevelse av kontroll. Tillsammans bildar 

dessa tre faktorer beteendeavsikt (Ajzen, 2002; Ajzen, 2005; Ajzen, 2011).  

TPB kan vidare förstås utifrån att ett beteendes konsekvenser avgör attityderna gentemot 

beteendet, förväntningar från omgivningen samt dess beteende hänförs till den subjektiva 

normen och hur olika förutsättningar kommer att gynna eller komplicera utförandet av ett 

beteende avgör upplevelse av kontroll (Ajzen, 2002; Ajzen, Joyce, Sheikh & Cote, 2011).  

Enligt Ajzen (2005) beror det i största del på situation vad gäller de olika faktorernas vikt. 

I vissa situationer väger det sociala trycket, den subjektiva normen tyngst medan i andra fall 

kan enbart upplevelse av kontroll avgöra beteendet. Ajzen menar även på att det skiljer sig från 

individ till individ, och mellan olika befolkningsgrupper huruvida tyngden av de olika 

faktorerna spelar avgörande rollen.  

I Figur 1 finner vi en illustration av Theory of planned behavior. 
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Figur 1. Theory of Planned Behaviour. (Ajzen, 1990, 

http://lin.ca/sites/default/files/attachments/CCLR6-36.pdf) 

3.3.1 Attityd till beteende 

Enligt teorin handlar attityd till beteende om uppfattningen hos den enskilde gällande 

medföljande konsekvenser som beteendet har samt hur den enskilde värderar dessa. De 

medföljande konsekvenserna är av stor vikt för beslutsfattningen huruvida den enskilde ska 

utföra beteendet eller inte. Sannolikheten för ett visst beteende ökar om konsekvenserna för ett 

beteende är positiva, respektive minskar om de är negativa för den enskilde (Ajzen, 2005). Den 

enskildes värdering av beteendets resulterande konsekvenser inbegriper en för varje enskild 

konsekvensbedömning som sedan agerar grundantagande för det kommande beteendet, vare sig 

det innebär att faktiskt agera eller ej.  

3.3.2 Subjektiv norm 

Inom ramen för den subjektiva normen hänförs trosföreställningen hos den enskilde om 

specifika referenspersoners eller gruppers acceptans respektive icke acceptans samt huruvida 

den enskilde är motiverad nog att ”följa” den förekomna subjektiva normen. Den subjektiva 

normen blir därmed en underliggande riktlinje för den enskildes intention till ett visst beteende 

och kan även förstås som ett socialt tryck i beslutsprocessen till att utföra respektive icke utföra 

beteendet. Känner dock inte den enskilde en övertygelse utifrån referenspersonens eller 

gruppens förväntningar eller normer, är sannolikheten stor att denne inte kommer att agera i 

enlighet med dem (Ajzen, 2005; Ajzen, 1991).  
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3.3.3 Upplevelse av kontroll 

Den tredje och sista komponenten i TPB, upplevelse av kontroll, hänför (Ajzen, 2005) till den 

enskildes subjektiva föreställning huruvida de egna förmågorna bidrar till att klara av, 

respektive inte klara av ett visst beteende eller situation. Vidare beskrivs att det inte är de 

faktiska förmågorna som ligger till grund för beslutsfattandet utan föreställningen eller en form 

av övertygelser är avgörande. Upplevelse av kontroll hänförs även till tidigare erfarenheter hos 

den enskilde, vilket innebär att om den enskilde förväntar sig hinder och svårigheter för ett visst 

beteende nu kan tidigare erfarenheter samt tidigare agerande vid en liknande situation ligga till 

grund (ibid.).  

4 Metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för studiens urval och undersökningsdeltagare, 

enkätutformningen, materialbearbetningen, valet av målutvärdering som metod samt en 

diskussion gällande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vi kommer även redogöra för 

forskningsetiska överväganden.  

4.1 Urval och undersökningsdeltagare 

Då vår studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning invånarna i Rättviks kommun känner 

till hur de ska agera när de kommer i kontakt med relationsvåld, har vi valt att samla in material 

med hjälp av postenkäter utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval av respondenter. I vårt fall 

syftar de stratifierade slumpmässiga urvalet till att vi valt boendeortstillhörighet som ett 

stratum, det vill säga utifrån antingen centrala Rättvik respektive norra Rättvik (Furudal). Vi 

har inhämtat separata listor över de människor som är 18-65 år och som är folkbokförda i 

centrala respektive norra Rättvik, och därefter har vi genom en slumptabell hämtad från 

www.random.org gjort vårt slumpmässiga urval utifrån en urvalsfraktion på 1:10.  

I Rättviks kommun bor det totalt cirka 10800 personer, varav 50% är kvinnor och 50% är 

män. Majoriteten (28%) av både de kvinnliga och manliga invånarna har en ålder mellan 45-64 

år i förhållande till minoritetsgrupperna i åldern 16-19 år samt 20-24 år med 5% vardera (SCB, 

2013). Vidare påvisar statistiken från SCB (2013)1 hur fördelningen vad gäller utbildningsnivå 

                                                 

1 I resultatet kommer vi genomgående att relatera till kommunstatistik från SCB (2013) där det är 

relevant. 



 

16 

 

ser ut och av denna statistik går att utläsa att majoriteten (58%) av invånarna i Rättviks kommun 

har som högst gymnasial utbildning, följt av eftergymnasial utbildning (26%) och förgymnasial 

utbildning (15%). 

Populationsstorleken i vårt fall är 2254 personer för centrala Rättvik och 541 personer för 

norra Rättvik. Detta innebär att vi utifrån vald urvalsfraktion har skickat ut våra postenkäter till 

225 stycken i centrala Rättvik och 54 stycken i norra Rättvik och då har vi utifrån det 

stratifierade slumpmässiga urvalet fått en proportionell representativitet från båda stratum 

(Bryman, 2011). Av de 225 utskickade enkäterna till invånare i centrala Rättvik har 110 stycken 

gått till kvinnor och 114 stycken till män. Vad gäller utskickade enkäter till norra Rättvik har 

24 stycken skickats till kvinnor respektive 30 stycken till män. Detta innebär en relativt 

representativ könsfördelning i förhållande till SCBs statistik över invånarna i Rättviks kommun 

som helhet. 

Av de 279 utskickade enkäterna har vi erhållit svar från 75 personer, vilket innebär att 

denna studie bygger på en svarsfrekvens på 27 %. Detta är något som vi kommer att diskutera 

utförligare under avsnittet metodöverväganden. 

4.2 Enkätutformning 

Den postenkät2 som ligger till grund för vår studie har i ett första stadie ”genomgått” en 

pilotstudie för att säkerställa att den är konstruerad på ett tydligt och konkret sätt. Dessutom 

ville vi även kontrollera att den är lättförståelig och inte innehåller frågor som kan väcka någon 

som helst osäkerhet eller obehagskänsla (Bryman, 2011). Vår pilotstudie innefattade fyra 

personer, tre kvinnor och en man, bosatta på annan ort. Detta för att personerna i pilotstudien 

inte skulle kunna komma att ingå i Vårt urval.  

Piloterna fick ta del av det missivbrev3 vi skrivit samt den faktiska enkäten. Därefter fick 

de följa instruktionerna och fylla i enkäten. Efter detta diskuterade vi missivbrevets och 

enkätens utformning med piloterna, och fick på så sätt feedback på sådant de upplevde 

problematisk eller otydligt. Baserat på denna pilotstudie korrigerade vi enkäten avseende 

förtydligande i en del påstående, ordningsföljd på frågorna samt att vi inte hade tillräckligt 

tydligt definierat vad vi menade med relationsvåld.  

                                                 

2 Se bilaga 2. 

3 Se bilaga 1. 
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Missivbrevet som vi bifogade enkäten innehåller relevant information om syftet med 

studien, varför studien är viktig, varför respondenten valts ut samt att deltagandet i studien sker 

frivilligt och med största konfidentialitet. Missivbrevet innehåller även kontaktuppgifter till oss 

författare samt till vår handledare dit respondenterna kunde vända sig om de hade frågor om 

studien (Bryman, 2011).  

Själva enkäten innehåller bakgrundsvariabler så som ålder, kön, yrkeskategori, 

utbildningsnivå samt boendeort för att vi skulle kunna genomföra de analyser som studien 

kräver. Därefter övergår enkäten till de mer specifika frågor som rör uppsatsens ämne och 

förhoppningsvis ger svar på de frågeställningar som studien bygger på. Med i utskicket av 

postenkäten och missivbrevet medföljde även ett frankerat svarskuvert.  

4.3 Materialbearbetning 

Det insamlade materialet, det vill säga enkätsvaren från de 75 respondenterna har analyserats 

med hjälp av statistiska metoder utifrån datorprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 23. Innan materialet lades in i SPSS kodade vi om svarsalternativen i 

enkäten för att lättare kunna mata in materialet samt avläsa de tabeller som programmet gav 

oss.  

Vi använde oss i största del av frekvenstabeller men även korstabeller för att få resultat på 

spridningen avseende vissa av bakgrundvariablerna i enkäten i förhållande till den aktuella 

frågan. För att kunna genomföra vissa av analyserna har vi även formaterat om vissa av 

enkätfrågorna, exempelvis fråga 7 4, innan vi lade in dem i programmet. Denna fråga 

formaterades om till att inbegripa sju stycken ”underfrågor” där respondenterna antingen svarat 

Ja, Nej eller Ej besvarat frågan. Frågan kodades sedan enligt följande: Ja utifrån att man kryssat 

för exempelvis Internet, Nej om man inte kryssat för just det svarsalternativet och Ej besvarat 

frågan i sådant fall då frågan inte lämpade sig till just den respondent baserat på svaret i 

förgående fråga. Detta val av formatering gjordes då det annars skulle vara allt för tidskrävande 

att genomföra utvalda korstabeller.  

Då vi utvärderat ett projekt så har vi inte använt oss utav några hypoteser, utan vi har enbart 

tolkat och bekräftat svaren. Därmed har vi inte använt oss utav något chi-två-test i denna studie. 

Chi-två används i den betydelsen då korrelationstabeller är aktuella. I en korrelation vill man ta 

reda på hur säker man kan vara på att det verkligen finns ett samband mellan två variabler eller 

                                                 

4 Se bilaga 2. 



 

18 

 

om svaret av dessa avgjorts av en slump. Genom att ha en hypotes om något, gör man en 

beräkning (chi-två) av det förväntade värdet. Då testet mäter en statistisk signifikansnivå som 

visar om det är slumpen som avgör eller inte, så finns det en ytterligare orsak till att vi inte 

använt oss av testet, vi inte fått in tillräckligt hög svarsfrekvens. Så genom att vi inte kan uppnå 

ett värde av betydelse för studien, kommer med det sagt inte att kunna ge oss tillräckligt stort 

underlag för att uttala oss om signifikans (Bryman 2011). 

De färdiga statistiska resultaten vi fått genom SPSS har sedan utifrån utvalda tabeller 

tolkats genom våra teoretiska perspektiv och tolkningsram, det vill säga konformitet, 

åskådareffekten samt Theory of planned behaviour. Dessa utvalda tabeller kan i låg 

utsträckning hänföras till denna studies frågeställningar då dessa i huvudsak avser kännedomen 

om projektet ”Våga Hjälpa!”. De tabeller som presenteras och tolkas utifrån de teoretiska 

perspektiven samt tolkningsramen kan istället hänföras till en möjlig förklaring till hur 

respondenterna förhåller sig till att ingripa vid kontakt med relationsvåld samt vad som kan 

påverka inställningen till det. 

4.3 Målutvärdering som modell 

För att uppnå syftet med denna studie har vi använt oss av en kvantitativ design utifrån 

målutvärdering som modell. En målutvärdering syftar till att ”klargöra huruvida utfallet av en 

åtgärd stämmer överens med dess mål eller önskade effekter samt om utfallet är orsakat av 

insatsen.” (Sandberg & Faugert, 2012, s. 58). 

Att utföra utvärderingar i relation till uppsatta mål är viktigt i välfärdsverksamheter. I en 

målutvärdering, även kallad måluppfyllelsemodell vill man undersöka om resultatet från 

interventionen lever upp till de mål som åberopades då interventionen startades. Man tittar på 

hur interventionen och dess mål ser ut samt att man ser till dess effekter och om effekterna 

överensstämmer med interventionsmålen. Som värderingskriterier använder man sig utav 

målen i interventionen och denna process granskas och bedöms i varje steg fram till resultatet. 

Motivet för att använda sig utav måluppfyllelsemodellen är att den tar fasta på demokratins 

perspektiv. Interventionens mål beslutas exempelvis på kommunal nivå och i ett styrperspektiv 

behöver både politiker och medborgare en målutvärdering för att kontrollera att det hanterats 

korrekt (Vedung, 2011). 

Vår enkätundersökning samt dess sammanställning och resultat är ett steg i ledet för den 

totala utvärderingen av projektet ”Våga hjälpa!”. Vi har valt att inrikta oss på och utvärdera 
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huruvida projektet lever upp till det uppsatta målet att allmänheten och personer som är utsatta 

för våld ska veta vart de ska vända sig. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är en viktig aspekt inom forskningen, i synnerhet i kvantitativ forskning. För att 

säkerställa validiteten i vår studie, det vill säga säkrandet av att det som mäts i utvärderingen 

motsvarar det som är relevant för utvärderingen (Bryman, 2011), har vi konstruerat en enkät 

vilken innefattar tydliga frågor gentemot de frågeställningar som studien utgår ifrån samt 

utifrån valda teoretiska perspektiv. Enkäten har genomgått en pilotstudie för att undanröja bland 

annat otydliga frågor och annat som skulle kunna vara missvisande i förhållande till studien. 

Detta har sedan lett till att vår studie mäter det den är avsedd att mäta samt att vårt material 

belyser våra frågeställningar.   

Vad gäller reliabiliteten i vår studie, vilket avser utvärderingens precision samt att 

utvärderingen ska kunna utföras av olika personer med samma material och därefter ge 

likvärdiga resultat, uppfyller vi detta utifrån att vi följer en tydlig struktur samt presenterar 

samtliga steg i vår studie på ett konkret och relevant sätt (Bryman, 2011; Sandberg & Faugert, 

2012). Vidare förs en diskussion5 på svagheter och styrkor med just vår studie och dess upplägg 

vilket innebär att förslag på förbättringar och förändringar presenteras. 

I kvantitativa undersökningar vill man ofta åt ett resultat som är generaliserbart för att 

kunna uttala sig generellt om olika grupper eller situationer. Genom ett representativt urval av 

den population man vill undersöka samt en förhållandevis hög svarsfrekvens, kan resultatet av 

studier generaliseras till hela populationen i gruppen eller befolkningen (Bryman, 2011). I vårt 

fall för denna målutvärdering kan vi inte använda oss utav generalisering eller uttala oss 

generellt för invånarna i Rättvik kommun då denna studie bygger på en svarsfrekvens på 27%, 

detta är något som bör tas i beaktning och som vi anser vara den största bristen med vår studie.  

Med detta menar vi att du som läsare bör observera att på grund av studiens relativt låga 

svarsfrekvens kan resultatet av studien enbart hänföras till de individer som deltagit och svarat 

på enkäten. Därmed faller denna studie vad gäller generaliserbarhet. Trots den låga 

svarsfrekvensen går studiens resultat fortfarande att använda sig av, i förhållande till de 

individer som faktiskt svarat. Därmed kan studien bidra till förbättringsmöjligheter för projektet 

”Våga Hjälpa!” och dess fortsatta arbete. 

                                                 

5 Se metoddiskussion, avsnitt 6.1. 
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4.5 Etiska aspekter 

Vad gäller den etiska aspekten i vår studie säkerställs den genom den blankett6 som 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna tillhandahåller. Vidare har vi även 

säkerställt att de etiska principer, vilka utgör riktlinjer och vägledning till oss som forskare, 

uppfylls. De etiska principerna är fyra stycken grundläggande krav på individskydd inom 

forskning, och utgör informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

Vad gäller informationskravet har det säkerställts genom att relevant information om syftet 

med studien, varför studien är viktig, varför respondenten valts ut samt att deltagandet i studien 

sker frivilligt och när som helst kan avbrytas tydligt presenteras i missivbrevet som medföljer 

postenkäten. Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) och detta har vi uppfyllt utifrån 

en egen tolkning av att ifylld inskickad enkät innebär samtycke till delaktighet i studien. I denna 

studie ligger inget fokus på individuella åsikter och personuppgifter kommer inte att röjas. De 

personuppgifter vi har utifrån registerlistorna hanteras med full sekretess och allt material som 

kan komma att hänföras till en specifik individ kommer att förstöras efter avslutad betydelse 

för studien. Detta innebär att även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är uppfyllt. 

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som vi genom vår analys fått fram. Till en början 

presenteras de bakgrundsvariabler som enkäten innehållit, det vill säga kön, ålder, postort, 

högsta utbildningsnivå samt yrkestillhörighet. Därefter presenteras resultat utifrån studien syfte 

och frågeställningar. Studiens resultat bygger på 75 respondenters svar och detta innebär att 

studien utgår ifrån en svarsfrekvens på 27%. I förhållande till relevans för resultatet kommer vi 

till vissa figurer att koppla resultatet till tidigare forskning samt de utvalda teorierna. 

 

I Figur 2 redovisas könsfördelningen på de respondenter som deltagit i denna studie. Av figuren 

framgår att 45 stycken är kvinnor (motsvarande 60%), 27 stycken är män (motsvarande 36%) 

och 3 stycken är personer med annat kön (motsvarande 4%). I relation till tidigare presenterad 

kommunstatistik (SCB, 2013) förhåller sig vårt resultat avseende könsfördelning på 

                                                 

6 Se bilaga 3. 
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respondenterna aningen snedfördelat. I Rättviks kommun år 2013 var invånarna 50% kvinnor 

och 50% män vilket då inte motsvarar en likadan fördelning utifrån denna studie. Utifrån det 

urval vi har gjort, med 279 stycken utskick, vet vi att enkäten skickats till 48% kvinnor och 

51% män vilket borde ha säkerställt denna representativitet vad gäller könsfördelningen. 

 

Figur 2. Könsfördelning av inkomna enkätsvar. 

 

I Figur 3 framgår åldersfördelningen av respondenterna i studien. Åldersfördelningen är indelad 

i fem stycken olika åldersspann, vilka är 18-24 år (4 respondenter), 25-34 år (8 respondenter), 

35-44 år (12 respondenter), 45-54 år (22 respondenter) och slutligen 55-65 år (29 respondenter). 

Detta visar att det är färre svarande i åldern mellan 18-44 år (32%) samt att majoriteten av de 

svarande är mellan 45-65 år (68%). 

 

Figur 3. Åldersfördelning av inkomna svar. 

 

Figur 4 redogör för den geografiska spridningen mellan respondenter tillhörande centrala 

Rättvik och respondenter tillhörande norra Rättvik (Furudal). Figuren uppvisar att av de totalt 

75 respondenterna tillhör 66 stycken centrala Rättvik och 9 stycken norra Rättvik (Furudal), 
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vilket är en stor procentuell skillnad på 88% respektive 12% av de svarande. Av de utskickade 

enkäterna till respektive postort har en svarsfrekvens på 29% från centrala Rättvik och 16% 

från norra Rättvik (Furudal) inkommit.  

 

Figur 4. Postortstillhörigheten av inkomna svar. 

 

I Tabell 1 presenteras spridningen avseende respondenternas högsta utbildningsnivå. I en 

jämförelse med kommunstatistik (SCB, 2013) över Rättviks befolknings utbildningsnivå ter det 

sig relativt jämställt med respondenternas högsta utbildningsnivå i vår studie. Tabellen ovan 

visar att de respondenter som har grundskola som högsta nivå är minoritet med 8% och 

kommunstatistiken påvisar att 15% av invånarna i Rättviks kommun har som högst 

grundskoleutbildning. Majoriteten av respondenterna i vår studie har gymnasial utbildning med 

44%, och för kommunen i stort kan vi av kommunstatistiken utläsa att det är 58%. 

Respondenterna med högskole-/universitetsutbildning i denna studie ligger på 38,7% och i 

kommunstatistiken utläser vi 26% för motsvarande utbildning. 

 

Tabell 1. Högsta utbildningsnivå 

Utbildningsnivå Antal Procent 

 Grundskola 6 8,0 

Gymnasium 33 44,0 

Högskola/unv 29 38,7 

Annat 7 9,3 

Total 75 100,0 
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Tabell 2 presenterar respondenternas olika yrkestillhörighet. Kartläggningen visar att 

majoriteten av respondenterna har svarat annat som alternativ. Det tyder på att vi inte 

specificerat oss tillräckligt och att vi kunde utökat alternativen, exempelvis med eget företag. 

För övrigt kan vi se att det fördelas relativt jämt mellan hälso- och sjukvård, hotell- och 

restaurang, pedagogiskt arbete samt försäljning/inköp/marknadsföring.  

 

 

Tabell 2. Yrkestillhörighet 

Yrkestillhörighet Antal Procent 

 Hälso- och sjukvård 8 10,7 

Hotell/restaurang 7 9,3 

Pedagogiskt arbete 8 10,7 

Bygg/ anläggning 5 6,7 

Försäljning/Inköp/Markn

adsföring 
10 13,3 

Socialt arbete 1 1,3 

Transport 2 2,7 

Naturbruk/lantbruk 5 6,7 

Studerar 2 2,7 

Inget arbete 4 5,3 

Annat 23 30,7 

Total 75 100,0 

 

 

I Figur 5 presenteras könsfördelningen i studien i förhållande till bevittnande av relationsvåld. 

Det vi kan se i resultatet är att 84% av kvinnorna, 70% av männen och 100% av personerna 

med annat kön aldrig har bevittnat relationsvåld. Vidare visar resultatet att det sammanlagt är, 

oavsett kön, 20% av respondenterna som faktiskt har bevittnat relationsvåld. 
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Figur 5. Könsfördelningen avseende bevittnande av relationsvåld.  

I Figur 6 presenteras åldersfördelningen utifrån de åldersspann vi satt upp i studien i förhållande 

till bevittnande av relationsvåld. Här kan vi se att det är fler respondenter i de två äldre 

åldersspannen 45-65 år (15%) av de totala 20% som har bevittnat relationsvåld. 

 

 

Figur 6. Åldersfördelningen avseende bevittnande av relationsvåld. 

 

Figur 7. presenterar i antal postortstillhörighet i studien i förhållande till bevittnande av 

relationsvåld. Det som tydligt går att avläsa är att majoriteten av både respondenterna från 

centrala Rättvik (78,7%) och norra Rättvik (88,8%) aldrig har bevittnat relationsvåld. Vidare 

visar figuren att av de som faktiskt bevittnat relationsvåld kommer majoriteten (21,2%) från 
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centrala Rättvik och största andelen (15,1%) av dessa har bevittnat relationsvåld för mer än två 

år sedan. Att majoriteten av respondenterna i förhållande till postortstillhörighet aldrig har 

bevittnat relationsvåld kan kopplas till de resultat som Garcia och Herrero (2007), presenterat i 

avsnitt två, kommit fram till. Garcia och Herrero (2007) påvisar att det krävs en vidare 

kännedom hos allmänheten beträffande just våld i nära relationer. Detta kan även hänföras till 

det faktum att majoriteten av respondenterna i denna studie, oavsett postortstillhörighet, aldrig 

har bevittnat relationsvåld. 

 

 

Figur 7. Postortsfördelningen avseende bevittnande av relationsvåld. 

 

Figur 8 visar könsfördelningen i förhållande till att känna sig trygg i att anmäla 

relationsvåldsbrott i antal. Av de totalt 45 stycken kvinnor som svarat på vår enkät uppgav 64% 

att de känner sig trygga i att anmäla relationsvåldsbrott. Av de totalt 27 stycken manliga 

respondenterna uppgav 74% stycken att de känner sig trygga i att anmäla våld i nära relation. 

Slutligen, av de 3 respondenter med annat kön uppgav 33% denna trygghet. Detta visar att 

männen känner sig mer trygga i att anmäla relationsvåldsbrott i relation till de kvinnliga 

respondenterna. Vidare påvisar resultatet att det är 66%, oavsett kön, som känner sig trygga i 

att anmäla relationsvåldsbrott. 
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Figur 8. Könsfördelningen avseende huruvida man känner sig trygg i att anmäla 

relationsvåldsbrott. 

Figur 9 redogör i antal för hur respondenterna förhåller sig till påståendet: Jag anser inte att det 

är mitt ansvar att ingripa. Av tabellen framgår att majoriteten (42,7%) av respondenterna inte 

instämmer med påståendet, vilket i sin tur innebär att dessa faktiskt anser att det är deras ansvar 

att ingripa vid relationsvåldsbrott. I relation till Theory of planned behavior kan detta förstås 

utifrån attityd till beteende. Attityd till beteende inbegriper uppfattningar hos den enskilde 

gällande medföljande konsekvenser som beteendet har samt hur den enskilde värderar dessa. 

Att anse att det ligger ett personligt ansvar hos en själv till att ingripa vid relationsvåldsbrott 

kan hänföras till den eventuella anledningen att man överväger konsekvenserna av att inte 

ingripa, vilket då kan drabba den utsatte (Ajzen, 1988; 2005).   

 

 

Figur 9. Respondenternas svar på påståendet: Jag anser inte att det är mitt ansvar att ingripa. 
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Figur 10 redogör för hur respondenterna förhåller sig till påståendet: Jag kan för lite om 

relationsvåld för att ingripa. Även detta resultat kan förstås utifrån Theory of planned 

behaviour utifrån dess förklaring avseende upplevelse av kontroll, där föreställningen huruvida 

de egna förmågorna bidrar till att klara av, respektive inte klara av ett visst beteende eller 

situation. Vikten här ligger inte på de faktiska förmågorna utan det är föreställningen eller en 

form av övertygelser som är avgörande (Ajzen, 1988; 2005). Utifrån Figur 7 kan vi utläsa att 

majoriteten (33,3%) av respondenterna i denna studie anser att de kan tillräckligt om 

relationsvåld för att ingripa och därmed hindrar inte föreställningar om dess förmågor eller 

upplevelsen av kontroll ett faktiskt beteende. Dessa respondenter skulle möjligen kunna utföra 

denna handling, ingripandet, enbart baserat på den upplevda kontrollen.  

Vad gäller de respondenter (8%) som instämmer med påståendet och anser att de kan för lite 

om relationsvåld för att ingripa kan det hänföras till dess egen föreställning om att förmågorna 

de besitter gällande relationsvåld inte är tillräckliga för att kunna utföra handlingen, 

ingripandet, och därmed är detta avgörande. 

 

 

Figur 10. Respondenternas svar på påståendet: Jag kan för lite om relationsvåld för att ingripa. 

 

I Figur 11 redogörs för könsfördelningen i studien i förhållande till om man vet vad man ska 

göra vid kontakt med relationsvåld. Det är 44% av kvinnorna och 48% av männen som vet vad 

de ska göra vid kontakt med relationsvåld. Detta innebär att 56% av kvinnorna och 52% männen 

samt 100% av personer med annat kön inte vet vad de ska göra vid kontakt med relationsvåld. 

Med detta resultat kan man konstatera att det som tidigare nämnts, enligt Garcia och Herrero 

(2007), är vikten av att lyfta ämnet relationsvåld och ge allmänheten en vidare kännedom om 

ämnet samt om hur man ska agera vid kontakt med sådana våldsbrott. 
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Figur 11. Könsfördelningen i förhållande till om man vet vad man ska göra vid kontakt med 

relationsvåld. 

 

I Figur 12 presenteras åldersfördelningen utifrån de åldersspann vi satt upp i studien i 

förhållande till om man vet vad man ska göra vid kontakt med relationsvåld. Resultatet visar 

att det framför allt för åldersspannet 25-44 år krävs mer information då dessa respondenter är 

de som är mest osäkra på vad man ska göra vid kontakt med relationsvåld. 

 

 

Figur 12. Åldersfördelningen i förhållande till om man vet vad man ska göra vid kontakt med 

relationsvåld 

 

 

I Figur 13 redogörs i antal för postortstillhörigheten i studien i förhållande till om man vet vad 

man ska göra vid kontakt med relationsvåld. Resultatet avseende respondenterna med 

postortstillhörighet centrala Rättvik påvisar en relativt jämn spridning där 48,5% vet vad de ska 
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göra och 51,5% inte vet vad de ska göra. Vad gäller de respondenter från norra Rättvik (Furudal) 

uppger endast 11% att de vet vad de ska göra och 89% att de inte vet vad de ska göra vid kontakt 

med relationsvåld. Totalt sett, oavsett postortstillhörighet, påvisar tabellen att det är fler (56%) 

som inte vet vad de ska göra i relation till de som faktiskt vet (44%). I relation till resultatet av 

Garcia och Herreros (2007) forskning avseende vikten av att sprida kännedom om relationsvåld 

kan vi här konstatera att det bör uppmärksammas och informeras utifrån andra strategier på 

mindre orter. Likt Yoshihama, Ramakrishnan, Hammock och Khaliq (2012) resultat påvisar 

svårigheter med att implementera koncept till andra målgrupper än den tilltänkta. 

 

 
Figur 13. Postortsfördelningen i förhållande till om man vet vad man ska göra vid kontakt med 

relationsvåld. 

 

 

I Tabell 3 redogörs, i antal, för könsfördelningen i förhållande till hur man har erhållit 

information om agerande vid kontakt med relationsvåld. Av de givna svarsalternativen har 

omgivningen högst svarsfrekvens som informationskälla, 18% av respondenterna oavsett kön 

har uppgett detta. Omgivningen följs av svarsalternativet Annat, med en svarsfrekvens på 

13,3%. Övriga svarsalternativ har relativt låg svarsfrekvens och detta kan hänföras till att denna 

fråga inte har varit tillgänglig till alla. Respondenter som besvarat fråga 6 i vår enkät med ett 

nej, har ombetts att hoppa över frågan Hur fick du information om det? och därmed inte besvarat 

den fråga som nedanstående analys baserats på.  

Detta innebär att resultatet påvisar dels hur svarande respondenter (49%) erhållit information 

om hur de ska agera vid kontakt med relationsvåld men även i vilken utsträckning respondenter 

(51%) ej besvarat frågan enligt ovanstående anledning.  
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Tabell 3. Könsfördelning hur man erhållit information om agerande vid kontakt med relationsvåld (antal)  

    Kvinna Man Annat Total          

Internet   2 1 0 3          

Reklam  1 0 0 1      

Tidningar  2 1 0 3      

Omgivningen 8 6 0 14      

Arbetet  4 2 0 6      

Annat  6 4 0 10      

Ej besvarat frågan 22 13 3 38      

           

Total   45 27 3 75          

           

 

Tabell 4 presenterar könsfördelningen i studien i förhållande till hur man skulle agera om man 

är i en folksamling där det uppstår relationsvåld och ingen griper in. Av samtliga respondenter 

är det 47% av kvinnorna och 59% av männen samt 33% av personerna med annat kön som 

svarat att de ensam skulle gripa in. 24% av kvinnorna och 19% av männen samt 33% av 

personerna med annat kön skulle avvakta på att någon annan griper in. Detta resultat kan 

hänföras till ett så kallat ”bystanderbeteende” och innebär att ingen griper in på grund av att vi 

förlitar oss på andras bedömning av situationen och överlåter ansvaret på de andra (Hogg & 

Vaughan, 2008; Hwang & Nilsson, 2014). Detta kan även förstås utifrån konformitet och en 

persons vilja att vara konform med gruppen (Hwang & Nilsson, 2014). 

 

Tabell 4. Könsfördelning - I en folksamling där det uppstår relationsvåld och ingen griper in, skulle du? 

    Kvinna Man Annat Total      

Ensam gripa in 21 16 1 38      

Låta bli att gripa in 0 1 1 2    

Avvakta på att någon annan 

griper in 11 5 1 17    

Annat  14 8 0 22    

         

Total   45 27 3 75      
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6 Diskussion  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning invånarna i Rättviks kommun känner 

till hur de ska agera när de kommer i kontakt med relationsvåld. Syftet med studien är inte att 

på förhand påvisa att projektet ”Våga Hjälpa!” finns utan endast undersöka kunskapen om det, 

därav har studiens frågeställningar och frågorna i vår enkät utformats utan att inbegripa ”Våga 

Hjälpa!” och dess innebörd.  

Vad gäller resultatet av denna studie, i förhållande till dess frågeställningar, påvisas att 

respondenterna kommer i kontakt med relationsvåld i förhållandevis låg utsträckning. Endast 

20% har uppgett att de kommit i kontakt med relationsvåld och av resultatet går att utläsa att 

majoriteten av dessa gjort det för mer än två år sedan. Detta kan möjligen föras samman med 

statistik hämtad från Brottsförebyggande rådet (2015b) avseende anmälda våldsbrott i Rättviks 

kommun. Enligt denna statistik har anmälda våldsbrott halverats från 124 stycken år 2012 till 

68 stycken 2014.  

Vad det låga antalet bevittnande av relationsvåldsbrott i denna studie beror på är svårt att 

svara på, möjligen kan det vara så att det saknas tillräckligt med kunskap om innebörden av vad 

våld i nära relationer är samt att relationsvåldet i Rättviks kommun faktiskt har minskat de 

senaste åren. Här finner vi det oerhört viktigt att lyfta det preventiva projektet ”Våga Hjälpa!” 

som denna utvärderande studie bygger på. Projektet ”Våga Hjälpa!” har aktivt arbetat för att 

minska relationsvåldet i Rättviks kommun utifrån information genom reklam ibland annat 

Rättviksbladet, genom utplacerade foldrar samt synliggjort sig genom att visa sig ute på olika 

verksamheter. Vidare finner vi det nämnbart att vi i denna studie inte har tagit hänsyn till den 

faktiska utövaren av relationsvåld, vare sig i relation till respondenterna eller utifrån 

enkätfrågorna. Möjligen kan det vara så att ett flertal av respondenterna själva har utövat 

relationsvåld, och därmed inte själva anser sig har varit en bevittnare, vilket i sin tur kan ha 

påverkat resultatet i denna studie.  

Denna studies resultat påvisar även en relativt jämn fördelning avseende kunskapen om 

respektive avsaknaden av kunskap om vad man ska göra när man kommer i kontakt med 

relationsvåld. Av samtliga respondenter, oavsett postortstillhörighet, har 56% uppgett att de 

inte vet vad de ska göra och 44% har uppgett att de faktiskt vet. Noterbart är dock att utifrån de 

stratum denna studies materialinhämtning baseras på, vet endast 11 % av respondenter 

tillhörande norra Rättvik (Furudal) vad de ska göra vid kontakt med relationsvåld i kontrast till 

respondenterna från centrala Rättvik (48,5 %). Att projektet ”Våga Hjälpa!” har gått ut med 

information och aktivt arbetat för att invånarna i Rättviks kommun ska känna till vart de ska 
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vända sig vid kontakt med relationsvåld är något som i relation till detta bör noteras. Kan detta 

resultat dock påvisa att ”Våga Hjälpa!”-projektet arbetat mer aktivt med att informera om 

projektets innebörd i centrala Rättvik?  

Att veta vad man ska göra vid kontakt med relationsvåld kan möjligen leda till att ett så 

kallat ”bystanderbeteende” undviks. Bystanderbeteendet innebär att man anser sig sakna 

tillräcklig kompetens att hjälpa och ingripa, att man inte vill bli inblandad för att själv drabbas 

eller råka illa ut och slutligen att man anser att någon annan är lämpligare att gripa in för att 

man själv inte vill göra bort dig (Hogg & Vaughan, 2008; Hwang & Nilsson, 2014). Genom att 

då vara tillräckligt informerad om hur man bör agera, att veta vad man ska göra vid kontakt 

med relationsvåld, innebär då att de flesta av ovanstående orsaker till att inte gripa in kan 

elimineras. Vidare kan detta även hänföras till Ajzen (2005) som påvisar Theory of Planned 

Behaviour och dess faktorers olika betydelse och påverkan på beteende. Beroende på situation, 

menar Ajzen, att de olika faktorerna spelar olika stor vikt. I vissa situationer läggs störst vikt 

på exempelvis upplevelse av kontroll, vilket i relation till erövrad kunskap om hur man ska 

agera vid kontakt med relationsvåld kan innebära att man faktiskt ingriper vid dessa situationer. 

Individen med tillräcklig kunskap om hur man ska agera kan enbart baserat på detta, det vill 

säga den egna föreställningen att de egna förmågorna är bidrag till att klara av beteendet, 

ingripa. 

Att veta hur man ska agera vid kontakt med relationsvåld, anser vi, kan skapa en trygghet 

till att faktiskt agera vid sådana situationer. Vår studie påvisar att 66 % av respondenterna 

faktiskt känner sig trygga i att anmäla relationsvåldsbrott. I förhållande till tidigare presenterat 

resultat avseende kunskap om hur man ska agera vid kontakt med relationsvåld, där 56 % av 

respondenterna uppgett att de inte vet om detta kan denna trygghet ifrågasättas. Vi frågar oss, 

kan man vara trygg i att agera och anmäla relationsvåldsbrott om man saknar kunskapen om 

hur man ska göra när man kommer i kontakt med denna typ av våldsbrott? Möjligen kan det 

vara så att man baserar denna trygghet på att andra människor runt omkring en besitter denna 

kunskap om hur man ska göra och där med förlitar sig på att dessa kommer att assistera eller 

själva agera. Att ensam agera och anmälda relationsvåldsbrott utan kunskap om hur man ska 

agera vid kontakt med denna typ av våldsbrott skulle eventuellt kunna ses som att den enskilde 

individen vet med sig att man anmäler till exempelvis 112, oavsett brottshändelse, samt att detta 

agerande är rotat i samhället.  

Yoshihama, Ramakrishnan, Hammock & Khaliq (2012) framgår att ”Shanti Project” syftar 

till att skapa nya samhällsnormer som förkastar relationsvåld, främja mer jämlika attityder och 
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beteenden i mellanmänskliga relationer samt att uppmuntra åskådare till relationsvåld att 

konfrontera detta kränkande beteende. Uppstår det bråk, våld eller relationsvåld ute i samhället 

och ett flertal medborgare bevittnar detta, är det enligt Hogg & Vaughan (2008) och Hwang & 

Nilsson (2014) högst troligt att ingen ingriper. Bevittnarna blir konforma med gruppen, blir 

åskådare. Tankar så som ”Griper inte någon annan in, kan det inte vara så farligt och då gör inte 

jag det heller”, ”Det är nog bättre att han där, som har mer muskler än mig griper in” och ”Jag 

borde nog inte göra något, tänk om jag gör fel och gör bort mig?” präglar situationen och önskan 

om att vara accepterad i gruppen är större än att göra det som för den utsatte möjligen räddar 

livet. I relation till ”Shanti Project” och dess syfte finner vi det av vikt att utifrån ett 

samhällsperspektiv lyfta frågan om trygghet i att agera och anmäla relationsvåldsbrott finns?  

Likt Shanti Project bör vi satsa på att skapa nya samhällsnormer som tar avstånd från 

våldsutövande och i synnerhet våld i nära relationer samt en satsning på att utifrån trygghet öka 

agerandet vid kontakt med denna typ av våldsbrott. Rättviks kommun har genom projektet 

”Våga Hjälpa!” satsat på att skapa nya samhällsnormer som tar avstånd från våldsutövande och 

i synnerhet våld i nära relationer samt en satsning på att utifrån trygghet öka agerandet vid 

kontakt med denna typ av våldsbrott. Som vi tidigare nämnde vet man inte grunden till att 

våldsbrotten i Rättvik har halverats från 2012 till 2014, men utifrån ”Våga Hjälpa!”- projektets 

preventiva arbete kan man dock konstatera att de är på god väg att införliva nya 

samhällsnormer. Förhoppningsvis kan vi i framtida utvärderingar och studier se att fler är 

benägna att agera vid denna typ av våldsbrott samt att statistiken för kvinnor (64%) respektive 

män (74%) ökar i avseende deras trygghet i att anmäla relationsvåldsbrott. 

Denna studie påvisar även att de flesta som vet vad de ska göra vid kontakt med 

relationsvåld har erhållit denna information via omgivningen. Omgivningen är ett begrepp som 

kan innefatta ett flertal olika saker men då vi i enkätfrågan om detta har specificerat andra 

svarsalternativ så som internet, reklam, tidningar och på arbetet gör vi tolkningen att 

respondenterna hänför omgivningen till människor som finns i deras närhet under fritiden och 

utesluter annat. Därmed kan man ifrågasätta huruvida projektet ”Våga Hjälpa!” bör tänka om 

vad gäller hur man vänder sig till invånarna i Rättviks kommun med information om projektet, 

kanske är det så att reklam, internet och tidningar inte är tillräckligt sätt att informera om detta 

viktiga ämne? 

Att omgivningen, möjligen med innebörden av människor i respondenternas närhet under 

fritiden, visar sig vara den främsta informationskällan vad gäller hur man ska agera vid 

relationsvåld belyser det faktum som tidigare presenterad forskning påvisar, nämligen att det 
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krävs en allmän kännedom om våld i nära relationer och om hur man bör agera. Om vi genom 

att informera varandra i större utsträckning kan minska våld i nära relationer samt förändra och 

förskaffa oss en enhetlig syn på att detta våld inte är acceptabelt har vi kommit en bra bit på 

vägen till ett samhälle fyllt av gemenskap, socialt stöd samt ett klimat av delaktighet.  

Även omgivningen som informationskälla kan diskuteras i förhållande till utvalda teorier i 

denna studie. Dels utifrån konformitet och dess innebörd av en önskan eller strävan hos den 

enskilde att efterleva gruppens förväntningar och uppfattningar (Hwang & Nilsson, 2014) men 

även utifrån Theory of Planned Behaviour och dess grundantagande avseende subjektiv norm. 

Sprids information om hur man ska agera vid kontakt med relationsvåldsbrott via omgivningen, 

det vill säga människor i individers närhet under fritiden, har vi en förhoppning om att 

budskapet får en större slagkraft och därmed förenar gruppen och samhället till att agera 

enhetligt samt förebyggande mot våld i nära relationer. 

För att avsluta denna diskussion vill vi återkoppla till det inledande citatet av Lena Fröyen 

(Sundström, 2015). Lenas citat påvisar vikten av att vi som invånare i ett samhälle kliver utanför 

oss själva och faktiskt hjälper varandra. Vi ska tillsammans verka för varandra och vi bör känna 

ett gemensamt ansvar för varandra. Vi ska våga hjälpa. 

6.1 Metoddiskussion 

Då vår studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning projektet ”Våga Hjälpa!” är känt 

bland invånarna i Rättviks kommun fann vi det naturligt att undersöka detta med en kvantitativ 

ansats. Valet att använda enkätform i förhållande till kvantitativa intervjuer motiveras av det 

faktum att vi ville åstadkomma svar från en stor mängd invånare i Rättviks kommun, vilket kan 

försvåras genom intervjuer då dessa är mer tidskrävande och oftast sträcker sig efter ett mindre 

urval i populationen (Bryman, 2011).  

Det kan även förekomma svårigheter med att använda enkätform vilket även det kan 

påverka studien. Bryman (2011) tar upp exempel så som att man i en enkätstudie inte kan hjälpa 

respondenterna vid eventuella frågor. Detta har vi dock tagit hänsyn till genom att i vårt 

missivbrev redogöra för våra samt vår handledares kontaktuppgifter. Vidare beskriver Bryman 

(ibid.) svårigheter med enkätstudier utifrån avsaknaden av möjlighet att ställa följdfrågor, att 

det inte går att avgöra vem som faktiskt har besvarat enkäten samt att risken för bortfall är hög. 

Som tidigare nämnt baseras denna studie på en svarsfrekvens på 27 %, detta är något som 

bör tas i beaktning och som vi anser vara den största bristen med vår studie. Med detta menar 

vi att du som läsare bör observera att på grund av studiens relativt låga svarsfrekvens kan 
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resultatet av studien enbart hänföras till de individer som deltagit och svarat på enkäten. Därmed 

faller denna studie vad gäller generaliserbarhet. För att kunna öka möjligheten till att uttala sig 

generellt för invånarna i Rättviks kommun i denna studie hade det krävts andra förutsättningar 

var gäller tidsomfattningen avseende tiden för detta examensarbete.  

Ett sätt att öka svarsfrekvensen, och därmed även generaliserbarheten inom en kvantitativ 

enkätstudie är att skicka ut en påminnelse till de som ännu inte svarat på enkäten (Bryman, 

2011). För att vi i vår studie skulle kunna genomföra detta hade, som tidigare nämnts, mer tid 

krävts.  

Vidare brister med denna studie hänförs i största del till enkätutformningen. Vid 

inmatningen av de i fyllda enkäterna observerade vi en otydlighet från vår sida vad gäller bristen 

på ett förtydligande att enkätsvaren skulle baseras på respondenternas privatliv, därmed utgick 

en del respondenters svar i förhållande till arbetsplatsen. Möjligen hade detta kunnat undvikas 

genom att i ett inledande stycke med en tydlig förklaring om hur man skulle förhålla sig till 

enkätens frågor. Dock anser vi inte att detta har påverkat resultatet i större utsträckning då vi 

har en förhoppning om att i sådant fall man utifrån sin arbetsplats skulle ingripa vid kontakt 

med relationsvåld även skulle göra det privat.  

Ytterligare brister gällande enkätutformningen avser specifika enkätfrågors innehåll, dessa 

frågor inbegriper huruvida respondenten inte anser att ett visst påstående stämmer. Detta tror 

vi kan ha medfört ett eventuellt snedvridet resultat på just denna fråga då vi anar att man i all 

hast kan missa ordet inte. Detta hade enkelt kunnat undvikas genom att omformulera frågan till 

att man faktiskt anser påståendet. Betydelsen av denna eventuella snedvridning i förhållande 

till studien i stort, anser vi inte, att detta utgör en större indikation på en otillförlitlig studie. 

Frågan i sig hänförs inte stor utsträckning till studiens syfte och frågeställningar utan har 

fungerat som en fråga som kunnat belysas i förhållande till de utvalda teoretiska perspektiven.  

Slutligen har vi funnit en brist avseende enkätutformningen i förhållande till att 

respondenterna i vissa frågor besvarat med flera svarsalternativ. Av de tabeller som presenteras 

i resultatavsnittet kan vi dock inte se att detta förekommit eller har påverkat resultatutfallet, 

därmed kan vi konstatera att denna brist inte har påverkat studien. För att undvika detta vid 

kommande forskning bör man, likt bristen utifrån privatliv kontra arbetsliv, inleda enkäten med 

ett förtydligande om att samtliga enkätfrågor endast ska besvaras med ett svarsalternativ. 

Trots dessa brister i studien finner vi även styrkor utifrån att resultatet påvisar 

förbättringsmöjligheter för projektet ”Våga Hjälpa!” och därmed besvarar studiens syfte och 
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frågeställningar. I kapitlet nedan presenteras detta utförligare i form av den målutvärdering som 

studien syftar till att utmynna i. 

7 Slutsatser 

Målen med projektet ”Våga Hjälpa!” är att allmänheten och personer som är utsatta för våld 

ska veta vart de ska vända sig samt att verksamma inom olika professioner i ett tidigt skede ska 

se och uppfatta signaler på att människor de möter inte mår bra och i relation till det ha kunskap 

att ställa rätt frågor (Daniels, 2014). Vidare är de övergripande mål och delmål projektet har att 

skapa ett tryggt och säkert samhälle utan hot och våld i nära relationer, att alla som ser att barn 

far illa gör en orosanmälan, att genom en bred samverkansbas förhindra och tidigt upptäcka 

relationsvåld samt underlätta för våldsutsatta personer att snabbt få hjälp (Sturve, 2015). 

Vi har i denna studie valt att inrikta oss på och utvärdera huruvida projektet ”Våga Hjälpa!” 

lever upp till det uppsatta målet att allmänheten och personer som är utsatta för våld ska veta 

vart de ska vända sig. Till att börja med kan man av resultatet i denna studie utläsa och påvisa 

att detta mål delvis är uppfyllt, detta i och med att ca 50% av respondenterna, oavsett 

portortstillhörighet, vet vad de ska göra vid kontakt med relationsvåld. Noteras bör dock att 

kunskap rörande detta i hög utsträckning saknas hos respondenterna från norra Rättvik 

(Furudal). Frågan som återstår då är huruvida detta kan hänföras till innebörden av och 

information från projektet ”Våga Hjälpa!”. Det har varit en avgränsning i vår studie att inte 

undersöka detta, då vi inte kunnat fråga respondenterna om deras kunskap om ”Våga Hjälpa!” 

utan att på något vis tillkänna ge projektet.  

För att nå ut till fler invånare i Rättviks kommun, för att sprida ”Våga Hjälpa!” och dess 

budskap har vi nedan listat några förslag på utvecklingsmöjligheter.  

7.1 Förslag till utveckling av projektet ”Våga Hjälpa!” 

- Informera på skolor, olika arbetsplatser samt lokala träffpunkter (idrottsföreningar, 

idrottstävlingar, etc). 

- Aktivare marknadsföring med alternativa informationskällor (Facebook, Twitter, etc.) 

- Anordna en ”Våga Hjälpa!”-dag (öppna seminarier)  
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INVÅNARE I RÄTTVIKS KOMMUN 

DIN RÖST ÄR VIKTIG 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Amanda Tapper och Madelene Olsson vid Socionomprogrammet, 

Högskolan Dalarna som nu är inne på vår sista termin och därmed ska avsluta vår studietid med 

ett examensarbete. Examensarbetet behandlar ämnet våld i nära relationer i förhållande till 

kunskap om detta hos invånarna i Rättviks kommun. 

Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning invånarna i Rättviks kommun känner 

till vad de ska göra när de kommer i kontakt med relationsvåld, hur invånarna erhållit 

kunskap om hur de ska agera samt om denna kunskap hade kunnat delges på annat sätt, Detta 

kommer att undersökas utifrån utskickade postenkäter till invånare i Rättviks kommun. 

Din medverkan i studien är frivillig och dina svar kommer att hanteras med full sekretess. När 

uppgifterna sammanställs kommer det att göras på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan 

identifieras. När studien är avslutad kommer allt material innehållande personuppgifter samt 

enskilda personers svar att förstöra± Studien kommer i sin helhet att publiceras i DiVA där du 

som undersökningsdeltagare kan ta del av resultaten. 

Denna studie utförs inom ramen för ett självständigt arbete, en C-uppsats. Det självständiga 

arbetet genomförs vid Högskolan Dalarna i Falun. Studien genomförs under handledning av 

Kari Jess, e-postadress kje@du.se, Fil dr i socialt arbete vid Högskolan Dalarna. 

Om du har frågor kring studien eller enkäten är du välkommen att vända dig till 

antingen Madelene Olsson, e-postadress h12madol@du.se eller Amanda Tapper, e-

postadress h 12amata@du.se. 

OBS! Svarskuvertet med enkäten postas senast onsdagen den 3 december 
2015. 
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Amanda Tapper och Madelene Olsson 
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Preliminär projekttitel: ”Våld i nära relation - En mål- och bieffektutvärderingsstudie av ”Våga 

Hjälpa!” 

Student/studenter: Amanda Tapper och Madelene Olsson 
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Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  x 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  x 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna?  

  

  x 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 

liv)? 

 

  x 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  x 
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Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 

ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 

ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  x 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  x 
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