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Förord 
 
 
Denna studie är ett examensarbete gjord av socionomstudenterna Magdalena Bill och Johan 

Molinder vid Mittuniversitetet i Östersund. Examensarbetet genomfördes under höstterminen 

2014 och ger 15 högskolepoäng. 

Vi vill börja med att tacka alla som varit oss behjälpliga till detta examensarbete. Ett stort tack 

till vår handledare Yngve Mohlin som under trevliga möten gett oss råd och stöd genom den 

tiden vi skrivit vårt arbete. Vi vill tacka gymnasieskolan som ställt upp och besvarat våra 

enkäter så vi kunde genomföra vår undersökning. Ett särskilt tack riktas till gymnasieläraren 

Jesper Grönlund, som med engagemang och entusiasm hjälpte oss att genomföra vår 

enkätstudie.   

 

I föreliggande arbete såg arbetsfördelning ut på följande sätt. Var och en av skribenterna hade 

ett övergripande ansvarsområde. Johans ansvarsområde var metod och genomförande av 

enkätstudien. Magdalenas ansvarsområden var problemområde, tidigare forskning och teorier. 

Därmed inte sagt att dessa områden enbart utformades av en person. Material inhämtades av 

båda skribenterna. Skribenterna gick gemensamt igenom områdena för att diskutera om något 

behövde läggas till eller tas bort. Områdena syfte/frågeställningar, analysmetod, 

resultatredovisning, enkätkodning, diskussion etc. var områden som utformades under en 

gemensam arbetsgång. 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka tonåringars syn på våld i kärleksrelationer. I 

dagsläget är forskningen kring våld i nära relationer mest fokuserad mot vuxenrelationer. 

Studien utfördes med en kvantitativ metod, genom en enkätstudie till gymnasieelever. 

Enkäten formades utifrån socialstyrelsens våldsdefinitioner, vilken innehåller kategorierna 

social utsatthet, fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt/materiellt våld. Påståendena i 

enkäten kopplades till kategorierna för att se hur väl ungdomarna ansåg att socialstyrelsens 

definition överensstämde med deras syn av våld. Analyserna av materialet gjordes med hjälp 

av dataprogrammet SPSS. Slutsatserna av denna studie blev att fysiskt och sexuellt våld var 

de våldskategorier ungdomarna ansåg bäst stämma överens med deras synsätt av våld. 

Ekonomiskt/materiellt våld var den våldskategori som ungdomarna tog lättast på. Någon 

tydlig skillnad av våldskategoriernas medelvärde mellan könen kunde inte urskiljas. Eleverna 

på de olika programmens svar var till stor del enhetliga. Det synsätt som gäller för eleverna på 

samhällsprogrammet stämde dock mest överens med socialstyrelsens definition av våld. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problemområde 

”Könsbaserat våld mot kvinnor utförs företrädesvis av män och är ett strukturellt och utbrett 

problem överallt i Europa och i hela världen. Det omfattar offer och förövare i alla åldrar 

oavsett utbildning, bakgrund, inkomster eller samhällsställning och hänger samman med den 

ojämlika maktfördelningen mellan kvinnor och män” (Europaparlamentet 2011:3).  

 

Våld i nära relationer betraktas i Sverige som ett samhällsproblem som kan orsaka enorma 

konsekvenser för folkhälsan, i det sociala livet och ekonomiskt, såväl för den individuella 

personen som för samhället i stort (Van Lawick, 2013:11). Enligt Wendt (2002) kan våldet 

skapa hälsofaror som dödlighet, självmord, depression, drogberoende eller kronisk smärta. 

 

Enligt Wendt (2002) har det fastställts att antalet kvinnor i världen som utsatts för våld av sin 

partner uppgår till mellan 16 och 52 %. Wendt menar på att siffrorna angående hur vanligt 

detta våld är varierar eftersom olika mätmetoder används och på grund av att det sker 

skillnader i definitionen beträffande de handlingar som klassificerar våldet. Van Lawick 

(2013:10) belyser att våldet inte är könsbundet utan förövare kan likaväl vara en kvinna som 

man. 

 

Samhällets definition av våld förändras med tiden (Ungdomsstyrelsen, 2013a:181). Fram tills 

mitten på 1900-talet var det i samhället accepterat med fysisk bestraffning av kvinnor och 

barn, det definierades inte som våld (Van Lawick, 2013:7). Först år 1965 kriminaliserades 

våldtäkt inom äktenskap och år 1979 blev barnaga förbjudet i Sverige. Detta visar hur 

gränserna för accepterat våld förändras genom tiderna (Ungdomsstyrelsen, 2013a:181). Alla 

individer som utsatts för någon form av våld i en nära relation har rätt att få skydd och stöd av 

samhället. Dock ligger, trots den lagstadga likabehandlingsprincipen socialtjänstlagens fokus 

och samhällets satsningar på de våldsutsatta kvinnorna (Socialstyrelsen 2014b:1).  

 

Enligt Brottsförebygganderådet (2009) förringas problemet våld i nära relationer bland unga. 

Brå menar att så kallade mansnormer som kontrollbehov och svartsjuka ofta är en grund till 

våldsutövandet mot kvinnor. Dessa genusnormer är något som formas i en tidig ålder och det 
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behövs därav tidiga insatser för att bearbeta attityder och värderingar runt om genus och våld 

(Brottsförebygganderådet, 2009:1). 

 

Ungdomsstyrelsen (2013a) menar även dem att våld är en aktuell ungdomsfråga, eftersom 

våldsutsatthet är vanligare i tonåren än någon annan åldersgrupp. Det är vanligast att unga 

killar angrips av en okänd förövare med fysiskt våld medan unga tjejer är överrepresenterade 

av det våld som sker av en välbekant eller närstående person. Förövarna i dessa fall är oftast 

killar och unga män. Det har framkommit att kamratskapet hos unga spelar en stor roll för 

deras syn på våld och övergrepp (Ungdomsstyrelsen, 2013a:181).  

 

Ungdomsstyrelsen (2013b) menar att vuxna kvinnors våldsutsatthet kan vara svårt för unga 

tjejer att förhålla sig till. Med det menas att unga tjejer kan ha svårt att känna igen sig i och 

relatera till våldsutsatta vuxna kvinnor eftersom de lever under olika villkor. Även om en tjej 

blivit utsatt för misshandel av sin kille i samma utsträckning som en vuxen kvinna blivit utsatt 

för misshandel av sin man framställer tjejerna och killarna det som mindre allvarligt och ser 

annorlunda på sin situation gällande relationsvåldet jämfört med dem vuxna 
(Ungdomsstyrelsen, 2013b:10f). Trots detta bortses allt för ofta ålder och kön i majoriteten av 

diskussioner och analyser om våld (Ungdomsstyrelsen, 2013a:14).  

 

1.2 Problemformulering 

I dagsläget är forskningen kring våld i nära relationer mest fokuserad mot vuxenrelationer.  

Enligt McDonald och Merrick (2013) förekommer detta våld även bland tonåringar. Det är 

vanligt att ungdomar som utsatts för någon form av våld i en kärleksrelation i tonåren blir 

utsatt för våld senare i livet. Författarna betonar att det behövs mer forskning kring ungas våld 

i kärleksrelationer. I deras presenterade resultat framhålls vikten av att genom media utbilda 

ungdomar kring området, vilket de anser kan bidra till att förändra ungdomarnas synsätt om 

våld (McDonald & Merrick, 2013).  

 

I denna studie kommer vi att undersöka begreppet våld i nära relationer utifrån tonåringars 

perspektiv.  Med begreppet våld avses i denna studie Socialstyrelsens definition av våld i nära 

relationer vilket innefattar:  Fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, social utsatthet och 

materiellt/ekonomiskt våld (se Socialstyrelsen, 2014a:1). På grund av att tonåringar och vuxna 
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befinner sig i olika livssituationer, är det viktigt att undersöka om tonåringar har samma 

synsätt på våld som vuxna har. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka tonåringars syn på våld i kärleksrelationer. Med 

kärleks relation avses i denna studie en pågående eller avslutad parrelation mellan ett 

heterosexuellt eller homosexuellt par. Syftet är till för att belysa den komplexitet som finns 

gällande ordet vålds innebörd. 

 

För att besvara detta har vi utgått ifrån följande frågeställningar:  

• Vilken av Socialstyrelsens definitioner av våld anser ungdomarna vara mest 

överensstämmande med deras synsätt på våld? 

• Vilken av Socialstyrelsens definitioner av våld tar ungdomarna lättast på? 

• Finns det med avseende till ovanstående frågeställningar skillnader mellan tjejer och 

killar? 

• Finns det med avseende till ovanstående frågeställningar skillnader mellan de olika 

gymnasieprogrammen?  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Våld i kärleksrelationer är en diskussion som i majoriteten av fallen endast behandlat 

vuxenrelationer.  Författarna till denna studie anser därför att det är viktigt att belysa 

ungdomars tankesätt kring våld i parrelationer för att kunna förebygga och behandla det på 

bästa sätt. Då det kan ge både lång- samt kortsiktiga effekter samtidigt som det sker i en redan 

sårbar tid i livet. Tonåren är en viktig tid i en människas liv, dels gällande den kroppsliga men 

även den mentala utvecklingen. 

 

En granskning av 60 kommuner i Sverige på verksamheter som arbetar med våld i nära 

relationer gjord av Inspektionen för vård och omsorg (2014:10ff) år 2013 visade att ett flertal 

av dessa kommuner behövde utveckla sitt arbete inom området. Kommunerna hade enligt IFO 

allt för liten kunskap om omfattningen, innebörden samt konsekvenserna som kan bli av våld 

i nära relationer. 

 

2.1 Våldsbegreppets förändring i Sverige  

Förståelsen och definitionen av våld i nära relationer har inte alltid sett ut som den gör idag 

utan har förändrats och anpassats mycket genom tiden. Denna anpassning har skett efter den 

rådande tidens opinion. 

 

Wendt (2002) delar upp den svenska synen av våld i nära relationer mot kvinnor på 1900-talet 

i tre olika perioder. Den första perioden innefattar åren 1930 – 1960 och behandlar synen av 

våld som ”det normala våldet”. Inom denna period sågs våld mot kvinnor i nära relationer 

som en naturlig del i ett förhållande. Ett vanligt vardagligt och accepterat fenomen, som 

ansågs vara en normal följd utav ett gräl. Förståelsen och förklaringen till våldet var att både 

mannen och kvinnan ansågs vara ansvariga. Enligt Wendt betraktades det inte som ett 

problem för kvinnan utan ett problem för parets barn, samhällsutvecklingen och den allmänna 

samhällsmoralen. Om våldet inte var grovt eller störde allmänheten betraktades det vara en 

privat angelägenhet i äktenskapet som inte borde skötas genom offentliga ingripanden. 

Kvinnan var i princip skyddslös mot partnervåldet.  

Den andra perioden som inträffade under 1970 – 1980 talet behandlar ”det sociala och 

det neutrala våldet”. Enligt Wendt existerar vid denna tidpunkt inte någon som helst svensk 

forskning på området. Vilket förklaras genom att det är ett nyfunnet socialt problem. Våldet 
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betraktades ifrån denna tidpunkt som en individuell kränkning, där man bortser ifrån 

samhällets bästa och istället börjar se till individens rättigheter. Det är först vid denna period 

våldet förstås som ett socialt problem där stöd, vård och omsorg prioriteras. Både offret och 

förövaren av våldet förklarades genom psykoanalys. Att våldet beror på individens bakgrund 

och tidigare relationer. 

Den sista perioden under 1990 talet behandlar enligt Wendt synen av ”det manliga 

våldet”. Förståelsen av våldet mot kvinnor under denna period är att det råder bristande 

jämställdhet mellan könen på grund av ett ojämlikt maktförhållande. Jämställdhetsfrågan blev 

aktuell. Utgångspunkten hade tidigare varit mäns erfarenheter men började härifrån utgå ifrån 

ett kvinnoperspektiv, med kvinnans upplevelse och erfarenhet av våldet. Vid denna tidpunkt 

har våld som begrepp utvidgats och både misshandel och våldtäkt har i lagstiftningen fallit in 

under allmänt åtal (Wendt, 2002). 

 

2.2 Utbredd forskning på vuxenrelationer 

Vidare forskning har visat att det finns en kunskapsbrist och oförståelse kring våld i 

samkönade parrelationer (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005). Enligt Richards, Noret 

och Rivers (2003) inriktade sig fram till 2000-talet majoriteten av forskningen av våld i nära 

relationer enbart på heterosexuella förhållanden hos vuxna. Män sågs som förövare och 

kvinnor som offer. Richards et al. betonar att forskningen om våld i samkönade förhållanden 

är relativt ny och understuderad. Även Porter och McQuiller Williams (2013) betonar att det 

finns väldigt lite forskning som undersökt våld i samkönade förhållanden, och att det finns 

speciellt lite om högskole- och universitets studerande. Enligt Porter och McQuiller Williams 

har de forskningar som hittills undersökt samkönade förhållanden bland unga visat att 

homosexuella löper lika stor eller till och med större risk att utsättas för våld i en nära relation 

i jämförelse med heterosexuella. Författarna betonar med anledning av detta vikten att inte 

glömma bort denna grupp i forskningen, eftersom det enligt deras undersökningar är troligare 

att en homosexuell person någon gång i sin livstid faller offer för våld i ett förhållande i 

jämförelse till en heterosexuell person. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

(2009) utbildar de flesta kommunerna sin personal på heterosexuella relationer med mäns 

våld mot kvinnor. 

 

Enligt en forskningslitteratur av Offenhauer och Buchalter (2011) har den omfattande 

forskningen om partnervåld varit fokuserad på vuxenrelationer. I enlighet med det menar 
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Sousa (1999) att forskningen kring våld i nära relationer främst fokuserat på vuxna kvinnor 

som har en våldsam partner. Offenhauer och Buchalter (2011) menar att den aktuella 

forskningslitteraturen om våld i ungdomsrelationer är glest. Detta eftersom ungdomar länge 

förbisetts som en grupp som råkar ut för partnervåld. Sousa (1999) anser att lite forskning 

gjorts om ämnet av den orsaken att konsekvenserna och omfattningen kring våld i 

ungdomsrelationer minimeras och ibland ignoreras även dess existens av vuxna. 

Först vid 2000-talet har enligt Offenhauer och Buchalter (2011) ungdoms partnervåld 

uppmärksammats och flyttat högre upp på forsknings agendan. Höga siffror och skadliga 

effekter av våld i ungdomsrelationer har sakta gjort att det nu erkänns som ett 

folkhälsoproblem (Offenhauer & Buchalter, 2011).  

 

Tabell 1 nedan visar forskningsökningen av publicerade artiklar om teen dating violence. 

TDV är en engelsk förkortning för ungdomsvåld i kärleksförhållanden. 

 

Tabell 1: Publicerade forsknings artiklar om TDV 1986-2015 

 

KÄLLA: Uppgifterna är hämtade ifrån ProQuest Social science, en samlingsdatabas för vetenskapliga 

artiklar. Aktuella sökord var; TDV" OR teen AND dating AND violences. 

 

2.3 Ett allvarligt ungdomsproblem  

Ett flertal studier rapporterar liknande siffror gällande ungas våld i romantiska förhållanden. 

Enligt James, West, Deters och Armijo´s (2000) studie är våld i ungdomsrelationer ett seriöst 

hälsoproblem som snarast behöver åtgärdas. James et al. menar att detta våld är ett allvarligt 

problem eftersom minst 25 % av ungdomar har upplevt antingen fysiskt eller psykiskt våld i 

ett förhållande. I överensstämmelse med detta uppger Making-Byrd och Bierman (2013) att 

25 % av ungdomar varje år rapporterar att de blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt 
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våld i ett förhållande. Enligt Offenhauer och Buchalter (2011) är det däremot upp till cirka 33 

% av amerikanska ungdomar som upplevt någon form av våld i ett partnerskap.  

 

Ungdomsstyrelsen (2013b) beskriver att ungdomars inställning till våld och vad som anses 

vara ett godtagbart beteende inom ett förhållande varierar utifrån olika omständigheter. De 

redogör för att ungdomars attityder angående vad orsaken till våld i parrelationer är anses 

bero på partnerns individuella egenskaper. Enligt en studie av Centers for disease control and 

prevention (2012) anser de flesta ungdomar att det är en normal del av ett förhållande att retas 

och ge varandra skällsord. Dock kan sådana typer av beteenden utvecklas till mer allvarliga 

våldsformer. Studien visade att många ungdomar som blivit utsatta för våld inte gör någon 

anmälan eftersom de inte vågar berätta om det för sina vänner eller sin familj. 

 

Mulforc och Blachman-Demner (2013) påpekar att om en individ i sin ungdom blir utsatt för 

våld i ett förhållande kan detta ge skadliga konsekvenser på hälsan, såväl kortsiktiga som 

långsiktiga. Det kan leda till att den utsatta personen får ett självdestruktivt beteende vilket 

kan resultera i självmord, ett riskfullt sexuellt beteende, ätstörningar, missbruk av alkohol 

och/eller andra droger. Minskad skolgång eller att bli drabbad av psykisk ohälsa som ångest 

eller depression är även effekter av våld som offer kan få (Mulford & Blachman-Demner, 

2013).  

 

2.4 En definitionsfråga  

Hur definieras våld i ungdomsrelationer? En allmän våldsdefinition är Høgh´s (2009:13) 

definition; alla situationer där en person är trakasserad, hotad eller slagen, hoten eller slagen 

inkluderar ett explicit hot för säkerheten, väl måendet eller hälsan av offret. 

 

I Sverige hamnar ungdomars våld i romantiska förhållanden inom begreppet våld i nära 

relationer. I andra länder ses det som ett eget fenomen och har därför ett eget namn, 

exempelvis används i USA begreppen intimate relationship violence och Teen Dating 

Violence (TDV). 

Att artiklar använder sig av olika benämningar för ungdomsvåldet gör det svårt att få en 

enhetlig definition. Det är till och med så att det vanligast begreppet TDV inte definieras 

likadant i alla forskningar. Även om det definieras på liknande sätt och i princip alltid 

innefattar fysiskt och psykiskt våld omformas definitionen av TDV i forskningarna.  
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Mulford och Blachman-Demner (2013) framhåller att TDV definieras olika i olika studier. 

Även enligt Offenhauer och Buchalter (2011) har våld i ungdomsrelationer definierats på en 

mängd varierande sätt. Författarna uppger dock att det finns en ömsesidig förståelse av TDV i 

forskning, som innebär att det finns ett mönster av att en person använder någon typ av våld 

för att styra sin partner. En del forskare använder enligt Offenhauer och Buchalter en 

begränsad definition av TDV där dem endast inkluderar fysiskt eller psykiskt våld i en 

pågående eller avbruten parrelation. Men enligt författarna är det vanligare att begreppet 

definieras på ett mer omfattande sätt. I den bredare definitionen inkluderas utöver fysiskt och 

psykiskt våld det emotionella/ verbala och sexuella våldet. Vilka tillsammans täcker upp ett 

flertal olika typer av beteenden som exempelvis slag, hot, förolämpningar, kontrollerande 

eller dominerande handlingar och stalking. Med stalking menas enligt Offenhauer och 

Buchalter att spionera på sin partners interaktioner med andra personer. 

 

Mulford och Blachman-Demner (2013) beskriver TDV som ungdomars erfarenheter av 

fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, förföljelse, kontroll samt tvång i ett pågående eller 

avslutat romantiskt förhållande. Författarna berör även i sin studie fenomenet ”om det var 

med flit eller inte”. 

 

Offenhaur och Buchalter (2011) tar upp en ny form av våld som inte nämnts tidigare, det 

digitala våldet. Den typen av våld innebär trakasserier eller mobbning på nätet samt sexting. 

Med sexting menas att mottaga och sända sexuella bilder eller sms. Enligt Offenhauer och 

Buchalter kan i vissa studier våldskategorierna indelas i tre olika former baserat på 

sannolikheten för skador. Det delas då in i exempelvis mild, måttlig och svår fysisk våld. 

 

Offehauer och Buchalter nämner i sin studie samtliga kategorier av våld som Socialstyrelsen 

tar upp i sin definition av våld. Dock ser kategoriseringen annorlunda ut, exempelvis faller det 

digitala och materiella våldet in under det psykiska våldet. 

 

2.5 Mer forskning efterfrågas 

Mulford och Blachman-Demner (2013) anser precis som tidigare nämnts att avsaknaden av 

tidigare forskning och artiklar om ungas våld i romantiska förhållanden är stor. Författarna 

anser att mer forskning behövs om hur våld i ungdomsrelationer kan påverkas av faktorer som 
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funktionshinder, sexualitet, etnicitet och religion. Då olika normer kan bidra till att 

dynamiken i relationer ser annorlunda ut. Författarna vill att sammanhanget undersöks, det 

vill säga hur och under vilka förutsättningar våld i ungdomsrelationer inträffar samt hur de 

tidigare nämnda faktorerna bidrar för att påverka detta. 

Mulford och Blachman-Demner betonar att definition och mätning är en viktig del i 

frågan om TDV som behöver utvecklas. Enligt författarna råder det stora variationer för hur 

våld i ungdomsrelationer ska bedömas.  Det råder enligt författarna olikheter i tidsramen; 

räknas enbart det senaste året eller hela livet? Det råder även olikheter i definitionen av 

begreppet förhållande och om sexuellt, känslomässigt och psykologiskt våld ska inräknas i 

ungdomsvåld. Mulford och Blachman-Demner betonar att dessa betydelser kan leda till 

variationer i rapporters resultat. Författarna understryker vikten av att få in och använda den 

aktuella forskningen i det praktiska fältet.  

 

Enligt Offenhauer och Buchalter (2011) har samhällets nyfunna medvetenhet om våld i 

ungdomsrelationer lett till att den amerikanska kongressen ville bekämpa den bristande 

medvetenheten och försummelsen av problemet. För att uppmärksamma och höja upp 

fenomenet på hela USA´s policy agenda utsåg kongressen år 2010 februari som en månad där 

insatser för medvetenhet och förebyggande av våld i ungdomsrelationer prioriteras. Efter den 

uppmärksammade månaden förbättrade flera stater sin lagstiftning på frågan. Exempelvis 

ledde det till att 14 amerikanska stater nu har som krav att skolor ska erbjuda undervisning om 

våld i ungdomsrelationer, för att motverka TDV.  

 

3.  TEORETISKA PERSPEKTIV 

Teoretiska perspektiv i denna studie är intersektionalitetsperspektivet och genusperspektivet. 

Perspektiven valdes ut då tidigare forskning pekar på att aspekter så som kön och 

klasstillhörighet kan påverka om någon utsatts/utsätter en annan individ för våld i en nära 

relation. Dessa två perspektiv kan sättas i parti till tidigare forskning och möjliggör en analys 

av enkätens bakgrundsvariabler. 

3.1 Intersektionellt perspektiv 

Det intersektionella perspektivet är enligt Mattson (2010) ett sätt att analysera maktstrukturer.  

Perspektivet används för att undersöka hur olika maktstrukturer och kategorier hänger 
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samman och influerar varandra, samt för att ta reda på hur ojämlikheter mellan och inom 

grupper skapas. Mattson menar att den intersektionella analysens centrala kategorier är kön, 

sexualitet, klass och etnicitet. Dessa är självständiga kategorier och genom en intersektionell 

analys fångar man upp kategorierna för att studera deras samspel. Det är enligt Matsson detta 

samspel som hjälper till att konstruera ojämlikhet, eftersom vi lever i en tid där vi inte bara 

blir kännetecknade utifrån vårt kön, vår etnicitet eller klass. Mattson tar som exempel upp att 

en svensk kvinna och en invandrad kvinna inte har samma status på arbetsmarknaden i 

Sverige, då den präglas både av köns- och etnicitetsstrukturer. Människor lever inte under 

samma villkor och har inte samma möjligheter i världen baserat på om de är man eller kvinna, 

hetero- eller homosexuell, arbetar- eller medelklass och har ljus eller mörk hudfärg (Matsson, 

2010). 

I denna studie användes intersektionalitetsperspektivet vid studerandet av 

enkätundersökningens resultat.  Aspekterna kön, ålder och social klass studerades för att 

analysera hur/ om dem hänger samman och ifall det syns någon skillnad i ungdomarnas svar 

utifrån dessa ovan nämnda maktstrukturer. Exempelvis undersöktes genom en intersektionell 

analys om ungdomarnas kön och klassidentiteter påverkar deras förhållande i inställningen till 

våld i nära relationer. Det vill säga syns det någon skillnad i deras syn av våld beroende på 

om de kommer ifrån en högutbildad kärnfamilj eller har en lågutbildad ensamstående 

förälder. På så sätt kan man få en överblick mellan olika bakgrundsfaktorer och se hur/ om 

strukturer i samhället påverkar och utspelar sig hos olika individer. 

 

3.2 Genusperspektivet 

Mattson (2010) beskriver begreppet genus som en skiljaktighet mellan könen utifrån vårt 

formande och vår tolkning av kroppen. Mattson förklarar det som att vi genom tradition gör 

kroppen biologiskt till man och kvinna, samt att vi genom sociala och kulturella sammanhang 

tillskriver denna biologiska kropp vad som är manligt respektive kvinnligt. Mattson förklarar 

vidare att genus handlar om att män och kvinnor skapas utifrån en social kontext och att det är 

ett sätt att kategorisera in människor i olika grupper. Med genusperspektivet innebär 

föreställningen och förväntningarna om vad som är manligt och kvinnligt. Genom 

perspektivet lyfts relationen och åtskillnaden mellan man och kvinna fram (Matsson, 2010).  
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Enligt Hydén och Månsson (2006) råder det i samhället en könsmaktordning, där mannen ses 

som överordnad kvinnan. Författarna menar att detta könsmönster inte är något vi föds med 

utan det är socialt konstruerat. Det är samhället vi lever i som bestämmer manlighet 

respektive kvinnlighet. Författarna beskriver hur pojkar oftast ses som aggressiva, 

utåtagerande, impulsstyrda personer som uttrycker sig genom våld och hot. Tjejer å andra 

sidan ses som ömma personer som inte är utåtagerande utan istället bär saker inom sig (Hydén 

& Månsson, 2006). 

 

Genom att använda genusperspektivet i resultatdelen kan det synliggöras om det finns något 

område av Socialstyrelsens definitioner av våld som de killar och tjejer som deltagit i enkäten 

ser annorlunda på. Det kan ses om gruppindelningen av individer angående vad som är 

manligt och kvinnligt gjort att det märks någon skillnad i tankesättet/ acceptansen av våld. 

Killar beskrivs som mer våldsbenägna än tjejer men är det verkligen så att de har en större 

acceptans för våld, eller har killarna och tjejerna likadan syn trots de olika könsindelningarna? 

 

4. METOD 

4.1 Vetenskapsteoretiskt synsätt 

Bryman (2011) nämner två vetenskapliga perspektiv som handlar om hur man arbetar för att 

nå sanning: Positivism och Hermeneutik. Bryman beskriver positivism som ett sätt där 

forskaren med hjälp av sin logik formulerar en hypotes. Denna hypotes testas sedan mot 

empiri för att ta reda på dess hållbarhet. Hermeneutik är en kvalitativt inriktad metod, för att 

skapa förståelse för en individ eller grupper. En hermeneutiker söker inte enligt Bryman efter 

en absolut sanning utan tolkningar av sanningen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

nämner att positivism inom sociologin är en typisk företrädare för kvantifiering och mätning. 

Författarna påpekar även att det är en ansats till att nå socialt strukturella förklaringar. 

Vetenskapsperspektivet i följande studie är ett positivistisk synsätt. Med ett positivistiskt 

perspektiv är inte syftet att göra kvalitativa mätningar. Positivismen menar att i så hög grad 

som möjligt ska den insamlade empirin kvantifieras. Därefter ska insamlad fakta bearbetas 

statistiskt för att man sedan ska kunna dra generella slutsatser. Som grund för denna studies 

empiri ligger enkäter angående våld i nära relationer för unga, med inriktning på 
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kärleksrelationer. Resultatet redovisas med diagram i dataprogrammet SPSS (Statistical 

Program for the Social Science). 

 

4.2 Kvantitativ metod  

4.2.1 Enkätundersökning och hypotesprövning 

Bryman (2011) rekommenderar att ett introduktionsbrev ska ges till deltagarna för att 

redovisa i vilket syfte enkäten genomförs. I det här fallet gjordes en cirka fem-tio minuters 

noggrann presentation av syftet med enkäten i samband med utdelningen av enkäterna. 

Gymnasieskolan meddelade att de sammanlagt kunde ställa upp med 86 svarande. Samtliga 

svarande kom ifrån fyra olika gymnasieprogram men läste kurserna samhällskunskap 1, 2 

eller 3. Genomförandet av enkäten skedde vid tre separata tillfällen. Samhällskunskapslärarna 

på samtliga tre nivåer avsatte tid på sina lektioner för ifyllnad och en presentation av enkätens 

syfte. Vid presentationen av enkäten lades stor vikt på studiens syfte, samt de etiska 

riktlinjerna såsom anonymitet och möjligheten till att få ta del av det färdigställda arbetet.  

En viktig sak att påpeka är att det inför enkätens ifyllnad betonades att de svarande skulle utgå 

från sina egna uppfattningar/tankar kring våld i kärleksrelationer. De svarande uppmanades 

att vid eventuella oklarheter med enkätens utformning fråga den enkätansvariga om 

oklarheten.  

 
För att testa studiens teori genomfördes en kvantitativ undersökning i form av en egen 

utformad enkät med slutna frågor. Gymnasieeleverna tillhörande urvalsgruppen svarade på 

enkäten enskilt. De ansvariga för enkäten närvarade under hela tiden enkätens delades ut, 

besvarades och samlades in. Därigenom minimerades risken för att de svarande skulle kunna 

påverkats av varandra och/eller av närvarande lärare. 

 

Inför enkätens utformning studerades vedertagna enkäter som rör våld i nära relationer för att 

se vad som är lämpligt och relevant att fråga. Frågornas formulering och utformning 

studerades noga för att få en uppfattning om hur en enkät kan skaps utan öppna frågor och ha 

bra förutsättningar till en hög reliabilitet, validitet och reproducerbarhet. 

 

Enligt Bryman (2011:151) rekommenderas det av flertalet forskare att utforma sin enkät 

horisontellt, där svarsalternativen ligger i en horisontell rad, eller vertikalt där 
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svarsalternativen står under varandra. Dessa två former bör inte mixas då det kan skapa en 

otydlighet angående vilket svarsalternativ som tillhör vilket påstående. I vår enkät användes 

entydigt en horisontell utformning. Enligt Bryman anses det vara lättare för respondenten att 

tillgodo göra sig frågan när man ser den på detta sätt. Den horisontellt utformade enkäten 

ligger till grund för att diskutera begreppet våld i nära relationer med hjälp av slutna frågor. 

Svarsalternativen var utformade skalenligt efter siffrorna 1-4. Siffrorna representerar;  

(1) Tar helt och hållet avstånd, (2) Tar delvis avstånd, (3) Håller delvis med, (4) Håller helt 

med.  

 

Enkäten berör socialstyrelsens fem våldskategorier, med minst nio antal frågor per kategori. 

De svarande måste på så sätt ta ställning till påståendet och kan inte gardera sig med ett icke 

tyckande svar, då detta inte finns att välja. Att använda sig av svarsalternativ anordnade efter 

nummer gör redovisningen av enkäterna i resultatdelen mer överskådlig för läsaren. Enkäten 

blir transparent, läsaren kan se vad som gjorts och varför.  Det insamlade datamaterialet blir 

även överskådligt för forskaren och möjliggör tydlighet i metodanalysens program SPSS.  

Att enkäten enbart innehöll slutna frågor baseras främst på etiska skäl. Enkätundersökningen 

designades på ett sådant sätt att det ska vara möjligt att läsa ut de ungas uppfattning om våld i 

kärleksrelationer. Samtidigt beaktades att påståendena inte skulle bli djupgående och lämna 

ungdomarna med ouppklarade tankeprocesser efter att enkäten besvarats.  

 

När den egna enkäten formulerats klart kring fenomenet genomfördes en testomgång med en 

person för att uppskatta tidsramarna kring enkäten, samt se på frågornas relevans och 

förståelsen hos testpersonen. Detta för att studera om någonting behöver omformuleras, tas 

bort eller läggas till i enkäten.  

 

Motivet till att genomföra undersökningen med enkäter är att det under absolut anonymitet 

ger flera individers perspektiv på ett och samma fenomen. Enkätundersökningar skapar en 

möjlighet att strukturera upp de svarandes åsikter på ett tydligt sätt, och studera deras åsikts- 

samband eller -olikheter för att sedan på ett övergripande sätt redovisa dessa.  

 De enkätansvariga valde att medverka vid enkät besvarandet för att minska bortfallet 

av svarande. Postenkäter valdes bort då det medför en risk för större svarsbortfall. 

Respondenten kan glömma bort en postenkät eller prioritera bort att svara.  
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För att ytterligare kunna besvara frågeställningarna formulerades två hypoteser av författarna. 

Den ena, så kallade Wendthypotesen, innebär att ”Tjejer tar allvarligare på våld än vad killar 

gör”. Hypotesen baseras på Wendt (2002) som framställer att kvinnor i allmänhet känner en 

större rädsla för våld jämfört med män. För att kunna urskilja om denna hypotes kan styrkas 

jämfördes medelvärdet av våldskategoriernas mellan könen. Den andra hypotesen, Hamby & 

Turnerhypotesen, går ut på att påståenden gällande våldskategorierna fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld har högre medelvärden än övriga våldsdefinitioner. Hypotesen grundar sig på 

Hamby & Turner´s (2013) resonemang om att teen dating violence (TDV) är bärare av 

fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.Hamby & Turnerhypotesen  

 

 
 
4.2.2 Urval 

Urvalsprocessen i denna studie skedde genom ett flerstegsurval. Enligt Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010: 126) innebär ett flerstegsurval att den slutgiltiga 

undersökningspopulationen inte väljs i det första steget utan väljs i det andra, tredje eller till 

och med i det fjärde steget. Författarna menar att anledningen till att i urvalsprocessen 

använda sig av ett flerstegsurval och inte ett obundet slumpmässigt urval kan vara att detaljrik 

information saknas eller att det blir dyrt samt opraktiskt.  

 I den här studien där fokus ligger på att studera gymnasieelevers syn på våld i unga 

kärleksrelationer uppkommer ett detaljproblem som nämts ovan. Ett obundet slumpmässigt 

urval av gymnasieelever skulle utgå från samtliga gymnasieskolor och -elever i hela Sverige. 

De förekommer inte något register över samtliga gymnasieelever i Sverige. I praktiken skulle 

det även bli väldigt dyrt och opraktiskt att genomföra enkäten på ett sådant sätt, eftersom 

enkätansvariga av kvalitetsskäl ska närvara vid alla tillfällen enkäten genomförs.  

 

I flerstegsurvalets första steg valdes det geografiska området Sverige. För att göra studien 

praktiskt genomförbar valdes en specifik medelstor Kommun i södra Sverige ut. Enligt SCB 

(2002:156) är en medelstorstad en Kommun med 20 000-50 000 invånare.  

 I steg två valdes åldersgruppen 16-19 år. För att nå denna åldersgrupp genomfördes 

studien på en gymnasieskola. Denna gymnasieskola valdes ut efter dess totala antal elever 

samt samarbetsvillighet. Samarbetet låg i båda parters intresse. Den aktuella gymnasieskolan 

erbjöds en motprestation, vilket var en föreläsning av studiens ansvariga. 
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I det tredje och slutgiltiga steget valdes gymnasieprogrammen; 

Samhällsvetenskapligaprogrammet (SA), Naturvetenskapligaprogrammet (NA), 

Humanistiskaprogrammet (HU) och Ekonomiprogrammet (EK).  

Grundundersökningen i denna studie har ett total av 77 ungdomar i åldersgruppen 16– 19 år. 

Av dessa är 53 tjejer och 24 killar.  

Nedan följer två urvalstabeller av de svarande. Tabell 2 visar de svarandes 

programtillhörighet, kön samt årskurs.  Tabell 3 visar könsfördelningen i de fyra olika 

gymnasieprogrammen. 

 

Tabell 2: Urval; Gymnasieprogram fördelade på kön (n=77) 
 

 

program 

Total Samhäll Natur Ekonomi Humanistiska 

kön kille 10 5 8 1 24 

tjej 17 19 15 2 53 

Total 27 24 23 3 77 

 

Tabell 3: Urval; Aktuella årskurser fördelade på kön (n=75) 
 

 

aktuell årskurs 

Total årskurs 1 årskurs 2 årskurs 3 

kön kille 12 9 3 24 

tjej 25 17 9 51 

Total 37 26 12 75 

Tydliggörande för tabell 3: Två ungdomar besvarade aldrig vilken årskurs de gick i. Därav n=75 istället för 77. 

 

4.2.3 Analys av datamatrisen  

För att kunna redovisa resultatet av enkäterna på ett tydligt sätt valdes en konkret analysteknik 

ut före utformningen av enkäten. Enligt Bryman (2011:314) ska man välja analysmetod före 

all data är insamlad. Hur man genomför analysen påverkar vilken data man ska samla in och 

hur man ska samla in den.    

För att se översiktliga resultat och för att kunna urskilja statistiska samband kommer 

dataprogrammet SPSS att tillämpas. Enkäten kommer som tidigare nämnts vara utformad med 
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siffror som svarsalternativ vilka representerar fyra olika svar för att möjliggöra ett översiktligt 

material som utan svårighet kan kodas in i SPSS för analyser. 

 

Att använda dataprogrammet SPSS möjliggör att studien får ökad transparens, steg för steg 

kan olika variabelkörningar som gjorts redovisas. I den här studien kommer främst univariata 

analyser att tillämpas. Enskilda variabler ställs mot varandra för att kunna studera olika 

värden. De variabler som ställts mot varandra är de svarandes kön gemensamt såväl könen 

separat gentemot en specifik våldskategori. Det som studerades i dessa körningar var 

medelvärdet på samtliga påståenden i var och en av de 5 våldskategorierna. Efter att ha 

studerat dessa körningar och medelvärdena kunde man urskilja ett mönster i vilka påståenden 

och våldskategorier som de svarande tyckte bäst överensstämde med deras synsätt på våld.  

I analysen tillämpades även SPSS verktyget crosstab (korstabell) vilket innebär att man ställer 

flera variabler tillsammans och analyserar dessa mot ett påstående. I den här studien 

studerades könsvariabeln tillsammans med programtillhörigheten gentemot de olika 

våldskategorierna. En körning med en korstabell genomfördes dessutom med variabeln 

rörande föräldrarnas högst genomförda utbildning. Detta möjliggjorde en analys utifrån det 

intersektionellaperspektivet.        

 

4.2.4 Reliabilitet och validitet 

I SPSS finns en funktion för att testa studiens reliabilitet. Ett värde som kallas ”Cronbach’s 

Alpha” framkommer, detta värde kan variera mellan 0 och 1. Desto högre värde desto högre 

reliabilitet har studien. Den vedertagna regeln för när ett värde räknas vara tillräckligt bra är 

0,7 eller högre. Den genomförda enkätstudiens påståenden är uppdelade efter socialstyrelsens 

fem våldskategorier. På grund av den anledningen genomfördes fem olika reliabilitetstester, 

en för varje våldskategori (se tabell 4). 
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Tabell 4: Studiens reliabilitetsvärden hos de fem våldskategorierna 

Skala Medelvärde Std. Cronbach´s Alpha 

Fysiskt våld 3,292 4,64680 0,828 

Psykiskt våld 2,689 6,55735 0,902 

Social utsatthet 2,985 10,33624 0,953 

Ekonomiskt/Materiellt 2,591 6,51642 0,885 

Sexuellt våld 3,434 5,14346 0,860 

 

Som redovisas i tabell 4 har samtliga av de fem våldskategorierna fått höga 

reliabilitetsvärden, alla värden ligger över 0,8. Enkätstudien anses alltså enligt Cronbach’s 

Alpha värdena ha en hög reliabilitet. 

 

4.3 Etiska överväganden  

Utgångspunkten för de etiska övervägandena i denna studie har gjorts utifrån forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vilken innehåller fyra allmänna 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). 

 

Både begreppet våld och kärleksrelation är två laddade begrepp som nästan alla människor 

har en uppfattning och åsikt om gällande dess innebörd. Vid den här studien där målgruppen 

är i en påverkbar och mottaglig ålder blir begreppen extra laddade. Därav valdes att inte 

använda några djupgående frågor, enkäten utgick ifrån att hålla med om eller ta avstånd ifrån 

olika påståenden. 

 

Utdelning av enkäten tillhandahöll de ansvariga för studien. De berörda lärarna fick ta del av 

enkätens frågor men inte hålla i själva utdelningen av enkäterna. Detta för att minska risken 

att lärarens och/eller andra elevers värderingar ska speglas i den enskilda respondentens svar.  

De ansvariga för studien närvarade vid ifyllande av enkäterna för att minska risken att läraren 

skulle gå runt i klassrummet och kollar vad de svarande skrev. På så sätt kan lärarna inte 

påverka och notera respondenternas svar. Respondenterna lämnade på plats in enkäterna till 

de ansvariga för att obehöriga ej skulle ges chans att läsa någons svar. På så sätt kan 

respondenterna ges den anonymitet som utlovats.  
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Insamlade uppgifter kommer enbart behandlas för forskarändamålet och kommer inte lämnas 

ut i andra sammanhang. De deltagandes integritet värdesätts och all redovisning skedde 

avkodat, inga detaljer som kan kopplas till specifika personer ska förekomma. Inga namn eller 

personuppgifter skrivs ut så att deltagarna kan identifieras enbart kön, ålder och 

programtillhörighet. Detta meddelades till de svarande i samband med utdelningen av 

enkäterna. Innan utdelningen av enkäten förklarades innebörden och forskningens syfte för de 

deltagande så att de fick möjlighet ge sitt samtycke. Som deltagande i urvalsgruppen fanns 

möjligheten att tacka nej till att delta. De deltagande personerna blev erbjudna att få se det 

slutgiltiga undersökningsresultatet. 

Hypotes; Påståenden från våldskategorierna fysiskt, psykiskt och sexuellt våld kommer få höga medelvärden och 
därmed stämma överrens med de svarandes syn på våld.  
Denna hypotes grundar sig på Hamby & Turner´s (2013) resonemang att belysa TDV som bärare av fysiskt, 
sexuellt och psykiskt våld. Då dessa kategorier är tillämpbara på ungdomar och deras uppfattning av våld 

Hamby & Turnerhypotesen  

Hypotes; Påståenden från våldskategorierna fysiskt, psykiskt och sexuellt våld kommer få höga medelvärden och 
därmed stämma överrens med de svarandes syn på våld.  
Denna hypotes grundar sig på Hamby & Turner´s (2013) resonemang att belysa TDV som bärare av fysiskt, 
sexuellt och psykiskt våld. Då dessa kategorier är tillämpbara på ungdomar och deras uppfattning av våld. 

Hamby & Turnerhypotesen  

Hypotes; Påståenden från våldskategorierna fysiskt, psykiskt och sexuellt våld kommer få höga medelvärden och 
därmed stämma överrens med de svarandes syn på våld.  
Denna hypotes grundar sig på Hamby & Turner´s (2013) resonemang att belysa TDV som bärare av fysiskt, 
sexuellt och psykiskt våld. Då dessa kategorier är tillämpbara på ungdomar och deras uppfattning av våld. 

 

4.4 Metodproblem 

Vid det första tillfället då enkäterna besvarades uppkom två oklarheter hos de svarande. Hur 

skulle man svara om ens föräldrar var skilda? och Hur skulle man svara om ens föräldrar inte 

hade avslutat någon utbildning?  

Den första frågan berörde boendekategorin där de svarande skulle ange med vem/vilka 

de bodde med. Svarsalternativen var utformade på ett sådant sätt att de svarande skulle kryssa 

i ett av följande allternativ; Bor med båda föräldrar, bor med mamma, bor med pappa, bor 

med annan släkting, bor med någon utanför familjen eller bor i eget boende. Med dessa 

svarsalternativ uppkom frågan hur det skulle kryssas i om ens föräldrar var skilda. Då frågan 

lyftes beslutade den ansvariga personen för enkäten att de eleverna med skilda föräldrar skulle 

kryssa i både bor med mamma och bor med pappa. Denna nya konstruktion meddelades sedan 
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till de övriga svaranden på ett neutralt sätt för att inte utlämna den svarande som lyft 

oklarheten.  

Den andra oklarhet som lyftes upp vid tillfället gällde frågan om föräldrarnas högst 

avslutade utbildning. De svarande skulle välja ett av följande allternativ; Grundskola, 

Gymnasial eller Universitet/högskola. Dessa svarsalternativ utlämnade möjligheten för dem 

svarande vars föräldrar inte hade en avslutad utbildning. Problemet löstes genom att de kunde 

sätta ett kryss framför Grundskola som blev en symbol för om föräldern inte hade avslutat 

någon av de nämnda utbildningsgraderna. 

 

Dessa två oklarheter kunde undvikas vid de två andra svarstillfällena genom att ansvarig för 

enkäten meddelade de svarande vid presentationen hur de skulle svara på dessa frågor. 

Den ansvariga för enkäten förklarade vid den muntliga presentationen att endast ett kryss vid 

påståendena gällande våld skulle i kryssas. Detta var något ett fåtal av de svarande inte gjorde 

utan satte flertalet kryss vid ett och samma påstående. Det ledde till att några svar 

ogiltigförklarades vid sammanställningen av enkäterna.  

 

5. UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

I följande avsnitt redovisas de båda könen separat, sedan görs en jämförelse mellan könen. 

Detta för att påvisa olikheter och för att kunna belysa generella samband mellan könens svar 

och syn på våld.  

 

Efter en inkodning av enkätsvaren i SPSS och genom användning av en univariat analys har 

medelvärdet av de olika påståendena i enkäten tagits fram. På så sätt blir det tydligt vilka 

påståenden i enkätstudien som de båda könen ansåg stämma överens med deras synsätt på 

våld, och vilka påståenden de inte ansåg stämma överens. Svarsalternativen låg mellan 

värdena ett till fyra. Värdet ett anses som lägst, ungdomarna tar avstånd ifrån påståendet. 

Värdet fyra anses som det högsta värdet, ungdomarna håller med om påståendet. Alla svar 

under värdet tre bör betraktas som ett svar som inte överensstämmer med påståendet, svar 

över värdet tre betraktas överensstämma med påståendet.  
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 Enkätens påståenden är skrivna utifrån Socialstyrelsens fem våldsdefinitioner. Där med 

syns det vilken av dessa kategorier som de båda könen ansåg stämma överens/inte stämma 

överens med deras synsätt på våld. 

 

5.1 Respondenternas syn om studiens våldspåståenden 
 

5.1.1 De kvinnliga respondenterna 
 
Sett till medelvärdena på varje våldskategori anser de 53 svarande tjejerna att 

våldskategorierna sexuellt våld och fysiskt våld stämmer bäst överens med deras synsätt av 

vad våld är. Medelvärdet på de svarande tjejernas svar knutna till sexuellt våld låg på ett 

värde av 3,49 (se tabell 5). Medelvärdet på fysiskt våld låg på 3,25 vilket innebär att de 

svarande i hög grad håller med om att dessa påståenden är våld.  

Den våldskategorin som de svarande tjejerna generellt sätt minst ansåg stämma överens med 

deras syn på våld är ekonomiskt/materiellt våld. Medelvärdet på deras svar knutna till 

påståendena av denna våldskategori låg på ett värde av 2,52. Vilket innebär att de svarande 

inte ansåg att dessa påståenden stämmer överens med deras synsätt på våld. Det påstående 

med absolut lägst medelvärde i hela studien var kopplat till denna våldskategori, påståendet 

var; ”Att inte låta sin partner använda sina pengar som den själv vill”(se diagram 2). 

Påstående hade endast ett medelvärde på 1,98. Det påstående som de svarande tjejerna mest 

höll med om var ”Våld är att ta strypgrepp” (se diagram 1), med ett medelvärde på 3.98. 

 

Tabell 5: Tjejernas medelvärde av våldskategorierna (n=53)     

 FV PS SoU EKo SV 

N Valid 50 50 51 51 50 

Missing 3 3 2 2 3 

Mean 3,2500 2,6644 3,0121 2,5229 3,4911 

Std. Deviation ,37321 ,71780 ,77938 ,70948 ,51975 

Anm: FV= Fysiskt våld, PS= Psykiskt våld, SoU= Social utsatthet, Eko= Ekonomiskt/ materiellt våld, SV= Sexuellt våld 

 

Diagram 1: Påstående med högsta   Diagram 2: Påstående med lägsta 
Svarsfrekvens (Absoluta tal)    svarsfrekvens (Absoluta tal) 
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Ett mönster hos de svarande tjejerna i enkäten framkom. Detta mönster ter sig i att de 

påståenden som direkt rör något som fysiskt skadande har ett högt medelvärde. Medan 

påståenden som rör psykiskt skadande eller ekonomiskt/materiellt våld har ett relativt lågt 

medelvärde.  

 

5.1.2 De manliga respondenterna 

De två våldskategorierna med högst medelvärde från killarnas svar var fysiskt och sexuellt 

våld. Båda dessa våldskategorier hade ett medelvärde över 3,3 (se tabell 6). Ekonomiskt/ 

materiellt våld var den våldskategori som hade lägst medelvärde.  

 

Tabell 6: Killarnas medelvärde av våldskategorierna (n=24)     

 FV PS SoU EKo SV 

N Valid 21 23 24 24 22 

Missing 3 1 0 0 2 

Mean 3,3905 2,7440 2,9263 2,7361 3,3030 

Std. Deviation ,63238 ,76500 ,84157 ,74846 ,66947 

Anm: FV= Fysiskt våld, PS= Psykiskt våld, SoU= Social utsatthet, Eko= Ekonomiskt/ materiellt våld, SV= Sexuellt våld 

 

Enligt de 24 killar som deltog i enkäten var av våra 51 påståendet (se bilaga) ”Våld är att ta 

strypgrepp på någon” (se diagram 4) det påståendet om våld som fick högst medelvärde av 

samtliga påståenden från enkätstudien. Och där med det påstående som stämde bäst överens 
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med deras syn på våld. Av samtliga påståenden i enkätstudien var påståendet; ”Våld är att 

ignorera sin partner” (se diagram 3) det som de svarande killarna hade lägst medelvärde av. 

Värdet låg på 2,08. Vilket innebär att det påståendet är det som ligger längst ifrån de svarande 

killarnas syn på våld. 

 

Sett till ett övergripande resultat av vilka påståenden inom de fem våldskategorierna de 

svarande killarna tyckte stämma mest överens med deras synsätt på våld följde en tendens att 

de kategorier som fysiskt skadligt drabbar en person eller hotelse om fysisk skada ansågs 

allvarligast. För att påvisa detta samband visas i diagram 3 det påstående som stämde minst 

överens med killarnas synsätt på våld. Det psykiska vålds påståendet ”Våld är att ignorera sin 

partner”. Detta påstående hade som tidigare nämnts endast ett medelvärde på 2,08. Medan 

påståendet från samma våldskategori ”att hota om att slå någon” hade ett medelvärde på 

3,17.  

 

I påståendena om social utsatthet höll killarna mest med om att ”Våld är att låsa ut sin 

partner från hemmet”. De bedömde det som minst allvarligt att ”Våld är att kontrollera vad 

ens partner gör genom att läsa dennes mail, sms”. I det ekonomiska/ materiella våldet höll 

killarna mest med om att ”Våld är att slå sin partners husdjur” och det minst allvarliga var att 

”Våld är att gömma sin partners tillhörigheter”. I sexuellt våld som är den sista 

våldskategorin höll killarna mest med om att ”Våld är att tvinga någon till sexuella 

handlingar” det som ansågs minst vara våld var påståendet ”Våld är att ta av sina egna kläder 

framför sin partner när denne inte vill”. 

 

Diagram 3: Påstående med lägsta  Diagram 4: Påstående med högsta 
 svarsfrekvens (Absoluta tal)  svarsfrekvens (Absoluta tal) 
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5.1.3 Unisex 

Sett till medelvärdet av alla påståenden ansåg båda könen att våldskategorierna sexuellt våld 

och fysiskt våld var de mest omfattande våldsformerna. Påståendet ”Våld är att ta strypgrepp 

på någon ” ansågs av båda könen vara det som mest beskrev begreppet våld. Påståendet hade 

det allra högsta medelvärdet som låg på 3.93. Vilket innebär att enbart 1.3 % av ungdomarna 

tog avstånd ifrån påståendet. 

Ekonomiskt/ Materiellt våld var den våldskategori som alla ungdomar tog lättast på och minst 

ansåg vara våld. Dock blev det påstående som ungdomarna minst tyckte stämma överens med 

våld det fysiska påståendet ”Våld är att peta på sin partner”.  Med ett medelvärde på 2.12. 

 

Sett på det stora hela stämmer könens svar överens och följer i princip samma mönster. 

Någon tydlig skillnad av våldskategoriernas medelvärde mellan könen kunde inte urskiljas.  

 

5.2 Gymnasieprograms tillhörighet 

Författarna till denna studie jämförde fyra olika gymnasieprogramms medelvärde gällande 

påståendena utifrån Socialstyrelsens fem våldskategorier, för att urskilja om det finns några 

likheter – olikheter mellan programmen. Gymnasieprogrammens syn på våld stämde överlag 

bra överens, någon distinkt skiljelinje mellan programmen gick inte att urskilja. 

Samhällsprogrammet var generellt sett det program som sammanlagt hade högst medelvärde 

av våldskategorierna, och på så sätt mest höll med om att påståendena i enkäten var våld.  

 

Tabell 7: Samhällsvetenskapliga programmets medelvärde av 
våldskategorierna (n=27)     

 FV PS SoU EKo SV 

N Valid 24 25 27 26 25 

Missing 3 2 0 1 2 

Mean 3,3958 3,0667 3,1795 2,8120 3,5378 
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Anm: FV= Fysiskt våld, PS= Psykiskt våld, SoU= Social utsatthet, Eko= Ekonomiskt/ materiellt våld, SV= Sexuellt våld 

 

Tabell 7 ovan visar medelvärdet på samtliga våldskategorier från de svarande av båda kön 

som läser det samhällsvetenskapliga programmet. Dessa svarande var de som ansåg att 

enkätens påståenden mest var våld, det vill säga låg närmast socialstyrelsens definition av 

våld.    

 

 

 

 

 

Tabell 8: Humanistiska programmets medelvärde på 
våldskategorierna (n=3) 

 FV PS SoU EKo SV 

N Valid 3 2 3 3 3 

Missing 0 1 0 0 0 

Mean 3,4000 2,6667 3,3590 2,6296 3,6296 

 Anm: FV= Fysiskt våld, PS= Psykiskt våld, SoU= Social utsatthet, Eko= Ekonomiskt/ materiellt våld, SV= Sexuellt våld 

 

Näst högst medelvärde hade det humanistiska programmet. Tabell 8 ovan visar humanistiska 

programmets medelvärde på samtliga våldskategorier. Värdena skiljer sig bara något från 

föregående tabell, både fysiskt och sexuellt våld har fått högst medelvärden av de båda 

programmen.   

 
 

Tabell 9: Ekonomiprogrammets medelvärde på våldskategorierna 
(n=23)  

 FV PS SoU EKo SV 

N Valid 22 23 23 23 21 

Missing 1 0 0 0 2 

Mean 3,1545 2,5700 2,8562 2,5700 3,3862 

Anm: FV= Fysiskt våld, PS= Psykiskt våld, SoU= Social utsatthet, Eko= Ekonomiskt/ materiellt våld, SV= Sexuellt våld 
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Ovanstående tabell visar medelvärdet på samtliga våldskategorier från de svarande som läser 

på ekonomi programmet. Även här påvisar medelvärdena det generella sambandet om vilka 

två våldskategorier de svarande håller med om. 

  
Tabell 10: Naturvetenskapsprogrammets medelvärde på 
våldskategorierna (n=24) 

 FV PS SoU EKo SV 

N Valid 22 23 22 23 23 

Missing 2 1 2 1 1 

Mean 3,3000 2,4010 2,8287 2,3575 3,3382 

Anm: FV= Fysiskt våld, PS= Psykiskt våld, SoU= Social utsatthet, Eko= Ekonomiskt/ materiellt våld, SV= Sexuellt våld 

 

Tabell 10 ovan visar medelvärdet på samtliga våldskategorier från de svarande i det 

naturvetenskapliga programmet. Programmet hade det lägsta sammanlagda medelvärdena av 

alla programmen. Naturvetenskapliga programmet var det program som minst ansåg att 

enkätens påståenden stämde med deras uppfattning av våld.   
 

Som tidigare nämnts var fysiskt våld en av de våldskategorier som de båda könen mest höll 

med om var våld bland påståendena. Killar som läste det humanisiska programmet hade det 

högsta medelvärdet om det fysiska våldet på 3,8. Lägst medelvärde om det fysiska våldet 

hade killar som läste ekonomiprogrammet.  

 

Tjejerna från humanistiska programmet hade högst medelvärde av alla program att hålla med 

om påståendena generellt sett. Tjejer som läste naturprogrammet hade det lägsta medelvärdet 

av båda kön och alla program, det vill säga minst tyckte att påståendena stämde överens med 

deras uppfattning av våld.  

 

Enkätens data mellan programmen följer ett mönster där man kan se att de påståenden som 

fått högst medelvärde rör påståenden som direkt eller indirekt är kopplade till fysisk skada. 

De påståenden som rör psykisk skada fick generellt sätt ett lågt medelvärde och stämde där 

med inte överens med de svarandes syn på våld. Alla program hade lägst medelvärde på det 

ekonomiskt/ materiella våldet. 
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5.3 Föräldrars utbildningsnivå 

En av enkätstudiens bakgrundsvariabeler var föräldrarnas högsta genomförda utbildning. 

Variabeln infanns i studien för att kunna studera eventuella klasskillnader på den insamlade 

datan. Denna variabel var uppdelad i två delar, en för mammans utbildning och en för 

pappans utbildning. De svarande kunde välja mellan svarsallternativen; Ingen utbildning, 

Grundskola, Gymnasial eller Universitet/ Högskola.  

 

I sammanställningen syntes det att det var vanligast att ungdomarnas föräldrar hade 

Universitet/ Högskoleutbildning. Av de svarande hade 64,9% en mamma med universitet/ 

högskoleutbildning, och 48,1% hade en pappa med universitet/högskoleutbildning.  

Körningar som genomförts för att se om det fanns ”klasskillnader” var; svarande med båda 

föräldrar med universitet/högskoleutbildning och svarande med föräldrar som har 

grundskoleutbildning eller en lägre utbildningsgrad. Någon skiljelinje mellan de svarande 

vars föräldrar hade hög utbildning respektive låg utbildning gick inte att urskilja. Svaren 

följde generellt sett samma mönster. 

 

5.4 Wendthypotesen 
 
Denna studie utgick ifrån en hypotes om att ”Tjejer tar allvarligare på våld än vad killar gör”. 

Hypotesen baserades på att Wendt (2002) framställer att kvinnor i allmänhet känner en rädsla 

för våld. Kvinnor känner enligt Wendt en rädsla för män på grund av skapandet av 

maskulinitet. Samt på grund av den maktordning som underordnar och objektifierar kvinnor. 

Författaren hävdar även att kvinnor växer upp med en självbild av att tillhöra det svagare 

könet, män däremot lär sig att sätta sin tillit i fysisk styrka (Wendt, 2002). 

 

Någon tydlig skillnad av våldskategoriernas medelvärde mellan könen kunde inte urskiljas. 

Som det redovisas i kapitel 5.1.3 stämmer könens svar överens och följer i princip samma 

mönster. Hypotesen gällande att tjejer tar allvarligare på våld än killar stämmer alltså inte. 

 

5.5 Hamby & Turnerhypotesen  
 
Inför enkätstudien fanns en andra hypotes, angående påståendena rörande fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld. Hamby & Turnerhypotesen; Påståenden från våldskategorierna fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld kommer få höga medelvärden och därmed stämma överrens med de 
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svarandes syn på våld. Denna hypotes grundar sig på Hamby & Turner´s (2013) resonemang 

att belysa TDV som bärare av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Då dessa kategorier är 

tillämpbara på ungdomar och deras uppfattning av våld.   

 Vissa av påståendena från kategorin social utsatthet förväntade vi också skulle stämma 

överensstämma med de svarandes syn på våld och få höga medelvärden. Den hypotesen 

baseras på vikten av gemenskap för tonåringars utveckling och välmående, vilket påvisas av 

Sveriges utvisningsradio UR (2011). Påståendena angående våldet om socialutsatthet handlar 

om att bli utfryst eller uthängd i det sociala och borde därför stämma in. 

Fysiskt och sexuellt våld hade som förutsett ett högt medelvärde. Påståendena gällande 

psykiskt våld och social utsatthet fick generellt sett ett lågt medelvärde. Efter 

sammanställning av den insamlande empirin från enkäterna får studiens teori delvis förkastas. 

6. DISKUSSION 

När man ser ett vedertaget begrepp som våld i nära relation kan dess innebörd te sig självklar. 

Vid studerande av begreppet ur olika vinklar kan dock problem uppstå, ens synsätt kanske 

inte stämmer överens med det lagstadgade synsättet. En person kanske inte vet om att 

personen enligt socialstyrelsens definition har utsatts för våld, då den själv inte anser att det är 

våld. Enkätens påståenden utgick ifrån socialstyrelsens fem våldskategorier. Av de svarande 

ungdomarnas fanns det inget påstående de entydigt höll med om och heller inget påstående 

som samtliga svarande tog helt avstånd ifrån. Denna differens påvisar att våld är en 

tolkningsfråga som kan variera från person till person. 

 

Detta leder oss in på enkätstudiens syfte och fokusområde som legat på att belysa tonåringars 

synsätt på våld, för att synliggöra komplexiteten i våld som begrepp.  

Våld är ett begrepp där det förekommer många olika synsätt och meningar om 

begreppets definition. Olika forskare definierar våld på olika sätt. Som Offenhauer och 

Buchalter (2011) nämner är det inte ovanligt att forskare tillämpar samma begrepp men har 

olika uppfattningar om vad det innehåller. Olika myndigheter som socialstyrelsen, 

europakommittén och europakonventionen har även de olika definitioner av våld. Därmed 

lyfts problematiken kring ett så vedertaget begrepp som alla tycks ha en uppfattning om och 

ett synsätt kring fram. 

 

Inför enkätstudien fanns en hypotes om att påståendena rörande fysiskt, psykiskt och sexuellt 
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våld skulle få höga medelvärden, den såkallade Hamby & Turnerhypotesen. Och att således 

många av de svarande skulle hålla med om att dessa påståenden stämde överens med deras 

syn på våld. Vissa av påståendena från kategorin social utsatthet räknades också skulle 

överensstämma med de svarandes syn på våld och ha höga medelvärden. Vilket baserades på 

att tidigare forskning pekat på att känslan av sammanhang är viktigt för tonåringars 

utveckling.  

Efter sammanställning av den insamlande empirin från enkäterna får studiens hypotes 

delvis förkastas. Det fysiska och sexuella våldet hade som förutsett ett högt medelvärde och 

där med en hög överensstämmelse med de svarandes syn på våld. Påståendena gällande 

psykiskt våld fick generellt sett ett lågt medelvärde. Påståendena rörande social utsatthet fick 

också generellt sett låga medelvärden. Påståendet ”Våld är att skriva personliga saker om sin 

partner på social medier” fick ett från teorin sett förvånansvärt lågt medelvärde. Detta var ett 

påstående vi starkt trodde skulle stämma överens med de svarandes syn på våld, men så var 

inte fallet. I den här teorin kom vi in på stereotypa föreställningar om vilka påstående som vi 

trodde passade in på en specifik åldersgrupp. Är det bättre att ha det på samma sätt som den 

svenska socialtjänsten och använda sig av våld i nära relationer som ett paraplybegrepp för så 

väl våld i parrelationer som våld i familjer gentemot syskon och liknande. Kanske blir frågan 

om våld för komplex om man ska applicera det på en specifik åldersgrupp. Vem ska sätta den 

definitionen? Än en gång belyses våldsfrågans omfattning, även om det finns påståenden som 

generellt överensstämmer med en åldersgrupp är det inte säkert att alla i åldersgruppen anser 

dessa stämma in.  

Sett till svarsfördelningen kan slutsatsen att vissa påståenden överensstämmer med 

majoriteten av de svarandes synsätt på våld dras. De svarandes synsätt innefattade främst 

fysiskt och sexuellt våld. Påståendena i dessa våldskategorier fick högst medelvärde av 

samtliga svar. Därmed inte sagt att alla tonåringar upplever just dessa två som det typiska 

våldet.  

 

Det vi vill lyfta fram är att ungdomarna tog det synliga våldet (sexuellt och fysiskt) 

allvarligast. Medan psykiskt, social utsatthet och ekonomiskt/Materiellt som inte är lika 

synligt hamnade i botten. Dock kan dessa tre våldskategorier vara lika allvarliga. Även om det 

inte är synligt våld kan det ge både kortsiktiga och långsiktiga negativa konsekvenser. Vi 

anser att det är viktigt att upplysa ungdomarna även om dessa våldstyper.  
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Som beskrivits i problemområdet tar unga tjejer våld mindre allvarligt än äldre kvinnor även 

om de blir utsatta för samma typ av våld och i samma utsträckning. En tanke är att det kan 

bero på att de äldre kvinnorna är medvetna om de olika våldstyperna och dess konsekvenser. 

Kvinnor kanske överlag är medvetna om de långsiktiga konsekvenserna och vet att 

exempelvis det psykiska våldet kan ha påverkan i ens liv längre fram. Medan unga tjejer 

kanske har en tendens att se det kortsiktigt och leva i nuet, det som händer och syns här och 

nu. En bra sak för att förebygga detta skulle vara att ha det som i USA där skolorna måste 

kunna erbjuda sina elever utbildning om våld i ungdomsrelationer. 

  

Den andra hypotesen som formats var Wendthypotesen, vilken innebar att tjejer tar 

allvarligare på våld än vad killar gör. Hypotesen studerades utifrån ett genusperspektiv. 

Denna hypotes måste förkastas då ingen tydlig skillnad fanns mellan könen. Detta resultat 

visar på att eleverna i det aktuella gymnasiet inte har påverkats av de ”typiska” tankesättet om 

könsrollerna. Det vill säga killarna har inte påverkats på ett annorlunda sätt genom att växa 

upp med vad som anses vara manligt gentemot tjejerna och vad som anses vara kvinnligt, det 

hade ingen betydelse i deras tankesätt. 

 

Med intersektionalitetsperspektivet i baktanke undersöktes och jämfördes olika 

bakgrundsvariablar i SPSS med varandra. Det framkom ett gemensamt mönster av svaren hos 

könen. Ett gemensamt mönster utifrån programtillhörighet och ett gemensamt mönster utifrån 

klasstillhörigheter. Ungdomarna såg i princip likadant på våld. Det spelar ingen roll vilket kön 

de har, vilken social klass de tillhör etc. Bakgrunden hade ingen större inverkan i skillnaden 

på synen av våld. 

 

Fördelen med en kvantitativ enkätstudie var att få ett stort antal svarande. Dock är studiens 

omfattning av litet omfång, vilket tyvärr gör att studien inte går att generalisera på alla 

svenska ungdomar. Som tidigare nämnts har individer olika synsätt på våld, och i och med det 

fanns flera olika synsätt på påståendena. På grund av att vi hade en enkät där de svarande 

endast skulle svara med kryss lämnades inget utrymme till ungdomarna att förklara sina 

tolkningar. Detta var något som de svarande ibland upplevdes vilja göra. Ungdomarna tog 

kontakt under besvarandet av enkäten och ville delge sitt resonemang kring olika påstående. 

”Det är skillnad om man gör det med flit än om man bara råkar kasta något på någon”. ”Det 

beror på i vilket syfte det görs”. Studiens påståenden var väldigt öppna för tolkningar, men de 

innefattade en betydande roll och överensstämde med socialstyrelsens fem våldskategorier. 
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Sammanfattningsvis finns ingen bestämd definition av våld i nära relationer och inte heller 

något korrekt synsätt på våld som alla håller med om. Många olika åsikter och resonemang 

kring synsätt på våld finns. Alla definitioner bottnar dock i synsättet att det som orsakar en 

annan individ smärta eller obehag på något sätt bör klassas som våld. Avslutningsvis knyts 

detta an till Høgh´s (2009:13) definition; Alla situationer där en person är trakasserad, hotad 

eller slagen, hoten eller slagen inkluderar ett explicit hot för säkerheten, väl måendet eller 

hälsan av offret. Denna våldsdefinition är enligt författarna till denna studie heltäckande och 

går att applicera på varje individ. Förutsett att man lägger till två ord; upplever sig. I så fall 

kommer alla tänkbara synssätt på våld med. Så våld blir… alla situationer där en person 

upplever sig trakasserad, hotad eller slagen, hoten eller slagen inkluderar ett explicit hot för 

säkerheten, väl måendet eller hälsan av personen. 
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Bilaga  1 (Brev till gymnasieskolan) 

 

 

 

Hej Jesper. 

Hoppas allt är bra med dig? 

Jag är inne på slutet av min socionomutbildning. Tillsammans med en kursare skriver jag en 

c-uppsats om våld i nära relationer. Vi ska genomföra en studie baserad på en enkät gällande 

ungdomars syn på våld. Jag vill gärna genomföra denna enkät på *gymnasiets elever. 

Universitetet garanterar att studien genomförs på rätt sätt med anonymitet, återkoppling 

mm.  

För att ge dig mer information vill jag gärna komma i kontakt med dig snarast, helst imorgon 

fredag. 

Ledsen att det är kort varsel men det är snabba puckar som gäller tyvärr. Hoppas vi kan ha 

ett ömsesidigt utbyte, kommer gärna och föreläser i samhällskunskap som tack för er 

medverkan. 

Mvh / Johan Molinder  
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Bilaga 2 

 

Enkät gällande begreppet våld i nära relationer 
 
Informationsuppgifter  
 

Kille ☐  Tjej ☐ 

 
 

Program: Samhäll ☐  Natur ☐    Ekonomi ☐         Humaniora☐ 

 

Årskurs: 1☐  2☐  3☐ 

 
Bor med: 
 

Båda föräldrar ☐ 

Bor med mamma ☐ 

Bor med pappa ☐ 

Bor i eget boende ☐ 

Bor med annan släkting ☐  

Bor med någon utanför familjen ☐ 

 
Mina föräldrars utbildning: 
 

Mamma Grundskola ☐ Gymnasial ☐  Högskola/ Universitet☐ 

Pappa Grundskola ☐ Gymnasial ☐  Högskola/ Universitet☐ 

 
Frågorna nedan är kategoriserade med svarsallternativ 1-4.  
Siffrorna representerar:   
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(1) Tar helt och hållet avstånd, (2) Tar delvis avstånd, (3) Håller delvis med, (4) Håller helt 

med, 

 

Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens med din uppfattning av 

påståendet.  

 

Våld är… 

 

 

Tar helt 

och hållet 

avstånd 

1 

Tar delvis 

avstånd 

2 

Håller 

delvis 

med 

3 

Håller 

helt 

med 

4 

… att dra någon i håret  � � � � 

… att knuffa någon med avsikt att skada � � � � 

… att kasta något på sin partner med avsikt 

att skada 
� � � � 

… att hålla fast sin partner mot dennes vilja � � � � 

 
Tar helt 

och hållet 

avstånd 

1 

Tar delvis 

avstånd 

2 

Håller 

delvis 

med 

3 

Håller 

helt 

med 

4 

… att nypa sin partner � � � � 

… att peta hårt på sin partner � � � � 

… att riva sin partner � � � � 

Det är inte våld om det inte lämnar synliga 

märken 
� � � � 

… att slå sin partner � � � � 

… att ta strypgrepp på sin partner � � � � 

… att ge sin partner en örfil � � � � 

… att hota om att slå någon � � � � 

… att hota om att skada på något sätt � � � � 

… att förolämpa/fälla nedsättande 

kommentarer till sin partner 
� � � � 
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… att prata ”skit” om sin partner � � � � 

.. att kontrollera sin partner � � � � 

… att fälla nedvärderande kommentarer om 

sin partners klädsel 
� � � � 

… att ignorera sin partner � � � � 

… att skriva personliga saker om sin 

partner på sociala medier 
� � � � 

… att hota om att skada sig eller andra om 

ens partner lämnar en 
� � � � 

… att tvinga sin partner att göra saker den 

inte vill 
� � � � 

… att anklaga sin partner för något den inte 

gjort 

� � � � 

… att hota att lämna sin partner om den inte 

gör som man vill 
� � � � 

… att ge sin partner skuld efter man själv 

har betett sig illa, ”Det är ditt fel!” 
� � � � 

… att flirta med någon annan för att göra 

sin partner svartsjuk 
� � � � 

 
Tar helt 

och hållet 

avstånd 

1 

Tar delvis 

avstånd 

2 

Håller 

delvis 

med 

3 

Håller 

helt 

med 

4 

… att inte låta sin partner använda sina 

pengar som personen själv vill 

 

� � � � 

… att med avsikt förstöra eller göra sönder 

sin partners personliga tillhörigheter 
� � � � 

… att smälla hårt i dörrar � � � � 

… att sparka hårt i väggar � � � � 

… att slå sin partners husdjur � � � � 

… att slänga en tallrik i väggen för att 
� � � � 
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partnern ska ”hålla käften” 

… att gömma sin partners tillhörigheter � � � � 

… att hindra sin partner att ta ett jobb � � � � 

… att stjäla pengar av sin partner � � � � 

… att vid upprepade tillfällen förbjuda sin 

partner att träffa sina vänner 
� � � � 

… att vid upprepade tillfällen förbjuda sin 

partner att träffa sin familj 
� � � � 

… att medvetet isolera sin partner från 

omvärlden 
� � � � 

… att upprepade gånger utesluta sin partner 

från sociala aktiviteter 
� � � � 

… att kontrollera vad ens partner gör 

genom att exempelvis läsa dennes mail, 

sms 

� � � � 

… att låsa in sin partner i hemmet � � � � 

… att låsa ut sin partner från hemmet � � � � 

… att skada sin partners relation till sina 

vänner genom att ljuga och skapa falska 

rykten 

� � � � 

… att tvinga någon till sexuella handlingar � � � � 

… att tvinga någon att se på sexuella 

handlingar 
� � � � 

… att röra sin partner på ett sätt denne inte 

vill 

� � � � 

 
Tar helt 

och hållet 

avstånd 

1 

Tar delvis 

avstånd 

2 

Håller 

delvis 

med 

3 

Håller 

helt 

med 

4 

… att ta av sin partners kläder när denne 

inte vill 
� � � � 

… att ta av sig sina egna kläder framför sin 
� � � � 
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partner när denne inte vill 

… att använda sex för att få sin vilja 

igenom 

� � � � 

… att filma eller fotografera någon i ett 

sexuellt syfte mot dennes vilja   
� � � � 

… att tjata sig till sex � � � � 

… att inte låta sin partner använda 

preventivmedel   
� � � � 

 
 
 
Tack för Din medverkan! :-)  


